PRESTANDADEKLARATION
DOP
1.

PW 0502

Produkttypens unika identifikationskod:

Multi-layer Parquet / EN 14342 / 12,5 mm (HDF core) - 14 mm (Spruce core)
2.

Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

Pergo Lofoten - Senja - Langeland - Svalbard
3.

Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 13489) enligt tillverkarens specifikationer.
Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

4.

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium
5.

I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

not applicable
6.

Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3
7.

För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Namn på det anmälda testlaboratorium, som har utfärdat ett intyg om överensstämmelse i fabrik, inspektionsrapporter och rapporter beräkning (om relevant).

8.

EPH -Dresden - Germany, CWFT

inte tillämplig

anmält organ

intyg om kontinuitet för produktens prestanda

För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

inte tillämplig
9.

Angiven prestanda
Väsentliga egenskaper

Harmoniserad teknisk specifikation

Reaktion vid brandpåverkan

EN 14342: 2005+A1 2008

Innehåll av pentaklorfenol

EN 14342: 2005+A1 2008

formaldehyd Utsläpp

EN 14342: 2005+A1 2008

Halkskydd

Biological Durability

termisk konduktivitet [W/mK]

10.

Prestanda

USRV 50-52

EN 14342: 2005+A1 2008

class 1

EN 14342: 2005+A1 2008

Th resistance (m2K/W) = 12,5 mm = 0,12 / 14
mm = 0,140

EN 14342: 2005+A1 2008

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknat för tillverkaren av:

Jasper De Jaeger, technical services manager
(namn och befattning)
Wielsbeke, 17/10/2016
(plats och dag för utfärdande)

(namnteckning)

