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eph GmbH, Dresden; Kennziffer 0766  mhux applikabbli

 Korp Notifikat  ċertifikat ta' kostanza tal-prestazzjoni

8.

9.  Prestazzjoni ddikjarata
Karatteristiċi essenzjali  Prestazzjoni  Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati

 Reazzjoni għan-nar EN 14041: 2004/AC:2006

 Kontenut tal Pentachlorophenol EN 14041: 2004/AC:2006

 Emissjonijiet Formaldehyd EN 14041: 2004/AC:2006

 slip reżistenza EN 14041: 2004/AC:2006

 Imġieba Elettriku (dissipative) l-ebda statistika ta' prestazzjoni ma ġiet 
iddikjarata EN 14041: 2004/AC:2006

 Imġieba Elettriku (konduttiv) l-ebda statistika ta' prestazzjoni ma ġiet 
iddikjarata EN 14041: 2004/AC:2006

 Imġieba Elettriku (antistatiku) l-ebda statistika ta' prestazzjoni ma ġiet 
iddikjarata EN 14041: 2004/AC:2006

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

 Water-tagħfis l-ebda statistika ta' prestazzjoni ma ġiet 
iddikjarata EN 14041: 2004/AC:2006

10.

Ronald Ante, Direttur tekniku 
 (isem u funzjoni)

Kaisersesch, 2013-06-21
 (post u data tal-ħruġ)  (firma)

 Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert li għalih tkun inħarġet Valutazzjoni Teknika Ewropea:

 Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija f’konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 9.
 Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hi maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4.
 Iffirmat għal u f’isem il-manifattur minn:

 mhux applikabbli

Kull forma ta' kisi ta' l'art msemmija taħt nru. 1 

 Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f’konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli, kif previst mill-manifattur:

 Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott għall-bini kif meħtieġ taħt l-Artikolu 11(4):

 Fil-każ tad-dikjarazzjoni tal-prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat:

 Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat li l-mandat tiegħu jkopri l-kompiti speċifikati l-Artikolu 12(2):

mhux applikabbli

Għall-użu bħala paviment f'bini (ara EN 14041) skond l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur.

 Isem, isem tal-kummerċ irreġistrat jew it-trade mark irreġistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur kif meħtieġ taħt l-Artikolu 11(5):

 Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V:

sistema 3

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

13-CL-101
DIKJARAZZJONI TA’ PRESTAZZJONI

Isem tal-laboratorju tat-test notifikat, li jkun ħareġ iċ-ċertifikat ta 'konformità tal-kontroll tal-produzzjoni f'fabbrika, ir-rapporti ta' spezzjoni u r-rapporti tal-kalkolu (jekk rilevanti).

 Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

Panels b' superfiċji elastika skont l-EN 14085:2010 li jitqegħdu laxki ma' l-art.

                             


