
YDEEVNEDEKLARATION

i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011

for produktet

SCHÖNOX CF DESIGN

Nr. 114022001

1.    Entydig identifikationskode for produkttypen

EN 12004: R2

 

2.    Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan

identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4 i forordningen om fælles bestemmelser

partinummer: se produktets emballage

 

3.    Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende

harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten

Forbedret reaktionsharpiksbaseret fliser

 

4.    Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som

krævet i henhold til artikel 11, stk. 5 i forordningen om fælles bestemmelser

Sika Danmark A/S

3520 Faru

Danmark

 

5.    I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i

artikel 12, stk. 2

ikke relevant

 

6.    Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V

System 3 / System 3 brandmodstandsevne

 

7.    Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard

Det bemyndigede organ 0799 udførte produkttype-bestemmelsen på baggrund af typetest

system 3 og udstedte: testrapport. Det bemyndigede organ foretog klassificeringen af

’Reaktion på brand’ iht. typetest system 3 og udstedte: Klassificerings rapport

 

8.    Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk

vurdering

ikke relevant

 



9.   Deklareret ydeevne

 

Essential characteristics Performance

Harmonised technical

specification

Klasse for reaktion ved brand E 12004:2007+A1:2012

Afgivelse af farlige stoffer Se sikkerhedsdatablad 12004:2007+A1:2012

Initial forskydningsklæbestyrke ≥ 2,0 N/mm² 12004:2007+A1:2012

Forskydningsklæbestyrke efter nedsænkning i vand ≥ 2,0 N/mm² 12004:2007+A1:2012

Forskydningsklæbestyrke efter varmechok ≥ 2,0 N/mm² 12004:2007+A1:2012

 

10.    Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede

ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i

punkt 4

 

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af

 

Rosendahl, 2017-01-24

 

Wolfgang Börsting, R&D Manager Felix Meinert, R&D Lab Manager

MTC

 

 

I henhold til artikel 6, stk. 5 i forordning (EU) nr. 305/2011 er der vedhæftet et sikkerhedsdatablad, som er i

overensstemmelse med (EU) nr. 1907/2006 (REACH) bilag II, til denne Overensstemmelseserklæring.


