
DOP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

eph GmbH, Dresden; Kennziffer 0766  ní bhaineann le hábhar

 comhlacht dá dtugtar fógra  deimhniú maidir le seasmhacht feidhmíochta

8.

9.  An fheidhmíocht dhearbhaithe
 Saintréithe sár-riachtanacha  Performance  Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe

 Imoibriú le tine EN 14041: 2004/AC:2006

 Ábhar Peinteaclóraifeanól EN 14041: 2004/AC:2006

 Astuithe Formaldehyd EN 14041: 2004/AC:2006

 Slip friotaíocht EN 14041: 2004/AC:2006

 Iompar Leictreach (dissipative) níl feidhmíocht dearbhaithe EN 14041: 2004/AC:2006

 Iompar Leictreach (seoltaí) níl feidhmíocht dearbhaithe EN 14041: 2004/AC:2006

 Iompar Leictreach (fhrithstatach) níl feidhmíocht dearbhaithe EN 14041: 2004/AC:2006

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

 Uisce-tightness níl feidhmíocht dearbhaithe EN 14041: 2004/AC:2006

10.

Ronald Ante, Stiúrthóir teicniúil
 (ainm agus feidhm)

Kaisersesch, 2013-06-21 

 (áit agus dáta eisiúna)  (síniú)

 I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:

 Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir leis an bhfeidhmíocht dhearb- haithe i bpointe 9.
 Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú feidhmíochta seo.
 Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag:

 ní bhaineann le hábhar

Gach leagan de na clúdaigh urláir a luaitear faoi 1

 An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme, de réir mar a shamhlaíonn an monaróir:

 Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar táirge foirgníochta a shainaithint, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(4):

 I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe:

 I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaraithe a gcumhdaíonn a shainordú na cúraimí a shonraítear in Airteagal 12(2):

 ní bhaineann le hábhar

 Le húsáid mar chlúdaigh urláir i bhfoirgnimh (féach GA 14,041) de réir shonraíochtaí an mhonaróra.

 Ainm, trádainm cláraithe nó trádmharc cláraithe agus seoladh an mhonaróra, mar a cheanglaítear faoi Airteagal 11(5):

 Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge foirgníochta mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn V:

 córas 3

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

13-CL-301
DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA

Ainm na saotharlainne tástála dá dtugtar fógra, go bhfuil d'eisigh an teastas comhlíonta i gcomhair rialú táirgeachta sa mhonarcha, tuarascálacha cigireachta agus tuarascálacha 
ríomh (más ábhartha).

 Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge:

Urlár lannáin le sraith atá cruaite ag leictreonléas ar bhonn aicriligh de réir EN 14978:2006 

                             


