Ydeevnedeklaration

Moland Byggevarer A/S
No. 2014-08-1430-M01

1. Varetypens unikke identifikationskode:
1430

2. Type, parti eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken
byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11 (4):
identifikation findes under hvert emne

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelse i overensstemmelse den gældene
hamoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:
Indendørs gulvbeklædning. I henhold til EN 14342:2013

4. Fabrikantens navn, registerede firmabetegnelse eller registerede varemærke og
kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11 (5)
MolandByggevarer A/S Strandvejen 16, DK-7800 Skive

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat
omfatter opgaverne i artikel 12 stk 2
Ikke relevant

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne
jf. bilag V:
System 3.

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret
standard:
EN 14342:2013-11

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstet en europærisk
teknisk vurdering:
Ikke relevant

9. Deklareret Ydeevne:
Væsentlige egenskaber
Minimum density / thickness
Reaction to fire
Emission of formaldehyde
Content of pentachlorophenol
Slipperness

Thermal conductivity

Durability
Breaking strength / span
Farlige substanser

Ydeevne

Hamononiserede tekniske
specifikationer

500 Kg/m³ / 14 mm
Dfl-s1
Class E1
PCP Free
lak = 58
Mat Lak = 46
Olie = 70
13,3 mm - 0,11 W/mk
14,0 mm - 0,12 W/mk
21,0 mm - 0.16 W/mk
Class 1
NPD
None

EN 14342:2013-11

Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medfør af artikel 37 eller 38, de krav varen
opfylder
Ikke relevant
10.Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med
den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af
den fabrikant, der er anført i punkt 4

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:
Adm. Direktør /CEO
Benny Møller

Skive. 2014.08.20

