PRESTANDADEKLARATION
i enlighet med bilaga III i förordning (EU) nr 305/2011
för produkt

CascoSpack LM
No. 313070302

1. Unikt ID-nummer för produkttypen
Lando Väggspackel LM Standard, Ljus
2. Typ-, batch- eller serienummer eller andra element som möjliggör identifiering av produkten enligt
kraven i artikel 11.4 i byggproduktförordningen (CPR)
Produkt nr. 60652, Batchnummer: se produktens förpackning
3. Avsedd användning eller avsedda användningsområden för produkten överensstämmer med
gällande harmoniserade tekniska specifikation från tillverkaren
Joint filling and wide spreading of internal surfaces in accordance with
EN 15824 “Specifications for external and internal plasters based on organic binders” and
EN 13963 “Jointing materials for gypsum plasterboards – Definitions, requirements and test
methods
4. Namn, registrerat varumärkesnamn eller registrerat varumärke samt tillverkarens kontaktadress
uppfyller kraven i artikel 11.5 i byggproduktförordningen (CPR)
AkzoNobel Building Adhesives
P.O. Box 1140, 48713 Rosendahl / Germany
Site 09
5. I tillämpliga fall, namn och kontaktadress till den auktoriserade representant vars uppdrag
omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2
ej tillämpligt
6. System för utvärdering och kontroll av produktens prestanda och kontinuitet av prestanda i
enlighet med Bilaga V
System 3
7. I fall där prestandadeklarationen för produkten ifråga omfattas av en harmoniserad standard
EN 15824
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (0402) has issued the following reports where
reaction to fire tests according to System 3 has been evaluated:
SP Rapport PX05926 – “Fire test according to EN 13823, 2002 (SBI Method) and ignitability
according to EN ISO 11925-2”.
SP Rapport PX05926A – “Reaction to fire classification report”.
SP Rapport PX18221rev2 – “Fire test according to EN 13823, 2002 (SBI Method) and
ignitability according to EN ISO 11925-2”.
SP Rapport PX18221-1rev1 – “reaction to fire classification report”.
EN 13963
CWFT for the fire classification according to the decision of the Commision 2010/83EU
8. I fall där en europeisk teknisk bedömning (ETA) gjorts i samband med prestandadeklarationen för
en produkt
ej tillämpligt

9. Deklarerad prestanda

Essential characteristics

Performance

Knäcktest
Brandklass
Vidhäftning
Brandklass

> 320 N
A2-s1,d0
>0,3 MPa
B-s1,d0

Harmonized technical
specification
EN 13963
EN 13963
EN 15824
EN 15824

10. Produktprestandan enligt punkt 1 och 2 överensstämmer med den deklarerade prestandan under
punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas helt och hållet under tillverkarens ansvar, enligt
punkt 4

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren, av

Stockholm 2013-06-30

Lars Wadenholt
Product Manager

Ett säkerhetsdatablad som uppfyller kraven i bilaga II till förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH) har i
enlighet med artikel 6.5 i förordning (EU) nr 305/2011 bifogats denna försäkran om överensstämmelse.

