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eph GmbH, Dresden; Kennziffer 0766  ikke anvendelig

 bemyndiget organ  attest for byggevarens ydeevnes konstans

8.

9.  Deklareret ydeevne
 Væsentlige egenskaber  Ydeevne  Harmoniserede tekniske specifikationer

 Brandklasse EN 14041: 2004/AC:2006

 Indholdet af pentachlorphenol EN 14041: 2004/AC:2006

 formaldehydemissionen EN 14041: 2004/AC:2006

 Skridsikkerhed EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektrisk adfærd (dissipative) ingen angivelser EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektrisk adfærd (ledende) ingen angivelser EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektrisk adfærd (antistatisk)                         ≤ 2kV EN 14041: 2004/AC:2006

 varmeledningsevne [W/mK]                             ≥ 0,075 EN 14041: 2004/AC:2006

 vandtæthed ingen angivelser EN 14041: 2004/AC:2006

10.

Ronald Ante, Teknisk chef
 (navn og stilling)

Kaisersesch, 2013-06-21
 (sted og dato)  (underskrift)

 Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

 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:

 ikke anvendelig

Alle gulvbelægningstyper nævnt i punkt 1 

  Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

 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:

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

 I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

 ikke anvendelig

 Til brug som gulvbelægning i bygninger (se EN 14041) i henhold til producentens specifikationer.

 Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

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

 System 3

Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, D-56759 Kaisersesch

13-CL-001
YDEEVNEDEKLARATION

Navn på den anmeldte testlaboratorium, der har udstedt overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, inspektionsrapporter og beregning rapporter (hvis 
relevant).

 Varetypens unikke identifikationskode:

Laminatgulv iht. EN 13329:2009 på 6 til 12 mm tykkelse

                        

                            


