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Centre Scientif ique et Technique du Batiment -                     84 
avenue Jean Jaures - CHAMPS SUR MARNE -                 77447 

MARNE LA VALLEE - FRANCE                                                                
               Notif ied laboratory n° 0679

0679 - CPD -0367
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9.  Deklareret ydeevne
 Væsentlige egenskaber  Ydeevne  Harmoniserede tekniske specif ikationer

 Brandklasse R EN 14041: 2004/AC:2006

 Indholdet af pentachlorphenol EN 14041: 2004/AC:2006

 formaldehydemissionen EN 14041: 2004/AC:2006

 Skridsikkerhed Z EN 14041: 2004/AC:2006

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

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

 Elektrisk adfærd (antistatisk) L EN 14041: 2004/AC:2006

 varmeledningsevne [W/mK] 0.0456 W/m.K EN 14041: 2004/AC:2006

 vandtæthed NPD EN 14041: 2004/AC:2006
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Director Operations: Philippe Pihen

Chateau Renault, 30-06-2013

Navn på det myndigheds udpegedelaboratorie som udførte test på prototypen af producentens fremsendte prøvemateriale

 Varetypens unikke identifikationskode:

1200301 - DOP - 306

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

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

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

 System 1

 Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

Forbo Flooring Chateau Renault SAS, Parc Industrielle Ouest, 37110, Chateau Renault, France

YDEEVNEDEKLARATION

 Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.
 Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

 ikke anvendelig

 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:

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

Flotex HD/HDs, Flotex Sottsass, Flotex Sottsass S (EN 1307)

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


