YTELSESERKLÆRING N. 001_CasalgrPad
1. Varetypens unike identifikasjonskode
Tørrpressede keramiske fliser med vannabsorpsjon på Eb < 0,5 %
2. vareidentifikasjon (type-, parti-, eller serienummer)
Tørrpressede keramiske fliser med vannabsorpsjon på Eb < 0,5 %
3. Tilsiktet bruksområde
Gulv- og vegger inne og utendørs
4. Navn, registrert varemerke og adressen til produsenten
Casalgrande Padana SpA, Via Statale 467, 73 - 42013 Casalgrande (RE)
5. Ikke relevant
6. System av byggevarers ytelser (AVCP)
System 4
7. Identifisering av sertifiserings- eller prøvingsorgan, dersom det er aktuelt
Ikke relevant
Utført aktivitet
Ikke relevant
AVCP-system
Ikke relevant
Dokument utstedt av og når
Ikke relevant
8. Ikke relevant
9. Angitte ytelser
Vesentlige egenskaper
Brannpåvirkning

Ytelse
A1FL/A1

Harmonisert teknisk spesifikasjon
I samsvar med kommisjonsvedtak 96/603/EF og
senere endringer

Avgivelse av farlige stoffer, for:
- Kadmium*
- Bly*

NPD
NPD

Strekkfasthet tykkelse > 7,5 mm

>1300N

Strekkfasthet tykkelse < 7,5 mm
Sklisikkerhet **

>700N
NPD

Taktilitet ***
Vedheftstyrke, for
Sementbasert lim, klasse C2

NPD
NS-EN 14411:2012
NPD

Motstand mot varmesjokk
Holdbarhet for:
- bruk innendørs:
- bruk utendørs: motstand mot frysing/tining

Samsvar
Samsvar
Samsvar

* Kun nødvendig for materialer i kontakt med mat eller når det kreves av tilsvarende nasjonal lovgivning.
"Kun nødvendig når det kreves av tilsvarende nasjonal lovgivning. For spesifikke produktdata, se teknisk informasjon i vår katalog og tekniske
spesifikasjoner.
***Kun for taktile gulv, for blinde og svaksynte: som en beskrivelse av overflaten.

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er
utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. Underskrevet for produsenten og på dennes
vegne av:
ING. GABRIELE BORGHI (TEKNISK BISTAND)
Navn og oppgave
CASALGRANDE (RE) 01/07/2013
sted og dato

Underskrift
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www.casalgrandepadana.com
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