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eph GmbH, Dresden; Kennziffer 0766
 δεν εφαρµόζεται

 κοινοποιηµένος οργανισµός  πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης

8.

9.  Δηλωθείσα απόδοση
 Ουσιώδη χαρακτηριστικά  Απόδοση  Εναρµονισµένη τεχνική προδιαγραφή

 Αντίδραση στη φωτιά EN 14041: 2004/AC:2006

 Περιεχόµενο Πενταχλωροφαινόλη EN 14041: 2004/AC:2006

 Formaldehyd εκποµπές EN 14041: 2004/AC:2006

 αντίσταση ολίσθησης EN 14041: 2004/AC:2006

 Ηλεκτρική συµπεριφορά (dissipative) δεν έχει καταρτιστεί δήλωση απόδοσης EN 14041: 2004/AC:2006

 Ηλεκτρική συµπεριφορά (αγώγιµο) δεν έχει καταρτιστεί δήλωση απόδοσης EN 14041: 2004/AC:2006

 Ηλεκτρική συµπεριφορά (αντιστατικό) δεν έχει καταρτιστεί δήλωση απόδοσης EN 14041: 2004/AC:2006

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

 υδατοστεγανότητα δεν έχει καταρτιστεί δήλωση απόδοσης EN 14041: 2004/AC:2006

10.

 (όνοµα και ιδιότητα)

 (τόποςκαιηµεροµηνίαέκδοσης)  (υπογραφή)

Kaisersesch, 2013-06-21

Ronald Ante,  Διευθυντής του Τεχνικού Τµήµατος

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

13-CL-301
 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Όνοµα του κοινοποιηµένου εργαστήριο δοκιµών, που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό συµµόρφωσης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, τις εκθέσεις επιθεώρησης και 
υπολογισµού (κατά περίπτωση).

 Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: 

Δάπεδο laminate µε σκληρυµένο µε δέσµη ηλεκτρονίων επίχρισµα ακρυλικής βάσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 14978:2006 

 Αριθµός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τοµέα των δοµικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 
παράγραφος 4:

  Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά µε προϊόν του τοµέα δοµικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρµονισµένο πρότυπο:

 Όπου εφαρµόζεται, όνοµα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 
παράγραφος 2:

 δεν εφαρµόζεται

 Για χρήση ως επένδυση δαπέδου των κτιρίων (βλ. EN 14041), σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

 Όνοµα, εµπορική επωνυµία ή κατατεθέν σήµα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5:

 Σύστηµα ή συστήµατα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τοµέα των δοµικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτηµα V:

 σύστηµα 3

 Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά µε προϊόν του τοµέα δοµικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση:

 Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σηµεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σηµείο 9.
 Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται µε αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σηµείο 4:
 Υπογραφή για λογαριασµό και εξ ονόµατος του κατασκευαστή από:

 δεν εφαρµόζεται

Όλοι οι τύποι των επενδύσεων δαπέδου που αναφέρονται υπό το σηµείο 1 

 Προτεινόµενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τοµέα δοµικών κατασκευών, σύµφωνα µε την ισχύουσα εναρµονισµένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον 
κατασκευαστή:

                           


