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eph GmbH, Dresden; Kennziffer 0766 se ne uporablja

priglašeni organ Certifikat o nespremenljivosti lastnosti

8.

9. Navedena lastnost
Bistvene značilnosti: Lastnost Harmonizirane tehnične specifikacije

Preiskus odziva na ogenj EN 14041: 2004/AC:2006

Vsebina pentaklorofenol EN 14041: 2004/AC:2006

Emisije formaldehida EN 14041: 2004/AC:2006

Odpornost proti zdrsu EN 14041: 2004/AC:2006

Električne lastnosti (disipativnost) Brez izjave o zmogljivosti EN 14041: 2004/AC:2006

Električne lastnosti (prevodnost) Brez izjave o zmogljivosti EN 14041: 2004/AC:2006

Električne lastnosti (antistatičnost) Brez izjave o zmogljivosti EN 14041: 2004/AC:2006

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

Neprepustnost za vodo Brez izjave o zmogljivosti EN 14041: 2004/AC:2006

10.

Ronald Ante, Tehnični vodja 
(ime in dejavnost)

Kaisersesch, 2013-06-21
(kraj in datum izdaje) (podpis)

Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

se ne uporablja

Vse izvedbe talnih oblog, navedenih pod točko 1 

Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

se ne uporablja

Za uporabo kot talne obloge v stavbah (glej EN 14041) v skladu z navodili proizvajalca.

Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 3

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

13-CL-301
IZJAVA O LASTNOSTIH

Ime priglašenega testnega laboratorija, ki je izdala potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o pregledu in poročila izračuni (če je primerno).

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Laminat s krovno plastjo, ki je ojačana z elektronskim snopom, na ankrilni osnovi v skladu s standardom EN 14978:2006 

                             


