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Ed.1 Nules, 01 de julio de 2013 

1. Unik identifikasjonskode av produkttypen: 

TØRR PRESSEDE KERAMISKE FLISER MED VANNABSORPSJON E>10%TØRR PRESSEDE KERAMISKE FLISER MED VANNABSORPSJON E>10%TØRR PRESSEDE KERAMISKE FLISER MED VANNABSORPSJON E>10%TØRR PRESSEDE KERAMISKE FLISER MED VANNABSORPSJON E>10%    

2. Tiltenkte bruksområder: 

INNVENDIGE VEGGER.INNVENDIGE VEGGER.INNVENDIGE VEGGER.INNVENDIGE VEGGER.    

3. Navn og kontaktadresse til produsenten: 

KERABEN GRUPO S.A.KERABEN GRUPO S.A.KERABEN GRUPO S.A.KERABEN GRUPO S.A.U.U.U.U.        Ctra. ValenciaCtra. ValenciaCtra. ValenciaCtra. Valencia----Barcelona Km 44,3  12520 Nules (CastelBarcelona Km 44,3  12520 Nules (CastelBarcelona Km 44,3  12520 Nules (CastelBarcelona Km 44,3  12520 Nules (Castellón)lón)lón)lón)    EspañaEspañaEspañaEspaña    

4. System for vurdering og verifisering av konstant ytelse 

SSSSyyyystem 4stem 4stem 4stem 4    

5. Navn og id nummer fra godkjent laboratorium: kreves ikke.kreves ikke.kreves ikke.kreves ikke. 

6. Deklarert ytelse: 
 

Viktige egenskaperViktige egenskaperViktige egenskaperViktige egenskaper    YtelseYtelseYtelseYtelse    Harmonisert standardHarmonisert standardHarmonisert standardHarmonisert standard    

Reaksjon på brann (96/603/EEC) Class A1 

EN 14411 

Bruddstyrke (ISO 10545-4) ≥ 600 N 

Vedheft med sementlim Class C1: ≥ 0,5 N/mm² 

Utslipp av farlige stoffer  
Kadmium (Cd) Bly (Pb) 

NPD 

Varighet innvendig bruk Overholder 

NPD: Ingen ytelse erklært 

Utførelsen av produktet identifisert i punkt 1 er i samsvar med de deklarerte ytelsene i punkt 6 . 

Denne ytelseserklæringen et utstedt på eget ansvar av produsenten som er identifiser under punkt 3. 
 

 Sjekk før flisen legges: artikkel, tone , kaliber og kvalitet , Bland ikke ulike kaliber. 

 Kan ikke legges utendørs. 

 Ved legging anvend 1,5 mm fug for rektifiserte produkter og 2,5 mm for u -rektifiserte. 

 På vegger med innerhjørner, reserver 5 mm fritt rom for mulig ekspansjon av flisene. For flater over 7 m2 legg med 5 mm omkretsfuger. For 

legging utendørs bruk 5 mm ekspansjonsfuger hver 20-40 m2 utendørs og det doble innendørs. Det anbefales ikke å legg uten fuger. 

 Det anbefales å legge Epoxy fuger i våtroms arealene. 

 Det anbefales å beskytte vegg og gulv mot skader som kan oppstå under annet håndverks arbeide som montering av møbler og sanitært utstyr. 

 Ikke legge i forband  

 Ved rengjøring bruk ikke pulver rengjøringsmidler, ei heller syre eller alkaline blandinger. Det er tilstrekkelig å bruke nøytral såpe og en våt klut. 

 Når en flis er lagt er det en aksept av flisens kvaliteter, ingen reklamasjon aksepteres på lagt materiale. 
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