
DOP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Textiles & Flooring Institute GmbH, Charlottenburger Allee 41, D-52068 
Aachen, Raport de probă 360937-02

ihd GmbH, Zellescher Weg 24, D-01217 Dresden, Raport de probă 
155431-1, 158027-1

 nu se aplică

 Organismul notif icat  certif icatul de constanță a perf ormanței

8.

9.  Performanța declarată
 Caracteristici esențiale:  Performanță  Specificațiile tehnice armonizate

Densitate volumetrică ş i grosime
  >500 kg/m³, >10 mm

EN 14342: 2012

 Reacție la foc 
    Dfl-s1

EN 14342: 2012

 Emisiile Formaldehidă
E1

EN 14342: 2012

 Conținutului de pentaclorfenol
        ≤ 5 ppm

EN 14342: 2012

Rezistenţă la rupere
NPD 

EN 14342: 2012

 rezistenta la alunecare 
NPD 

EN 14342: 2012

 conductivitatea termică [W/mK]
             ≤ 0,14 W/mK

EN 14342: 2012

Durabilitate biologică
NPD 

EN 14342: 2012

10.

Hans Nold, managementul calităţ i i
 (numele și funcția)

D-59602 Ruethen-Meiste, 20 iunie 2013
 (locul și data emiterii)  (semnătura)

MeisterWerke Schulte GmbH, Johannes-Schulte-Allee 5, D-59602 Ruethen-Meiste

M23-001 

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Numele de laboratorul de testare notif icat care a emis certif icatul de conf ormitate a controlului producției în f abrică, rapoartele de inspecție și rapoarte de calcul (dacă este 
cazul).

 Cod unic de identif icare al produsului-tip:

Pardoseli din parchet conform EN 13489

PC 200 | vopsit, PC 350 | vopsit, PS 400 | vopsit, PC 400 Style | vopsit, PD 400 Cottage | emailat lucios

Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conf ormitate cu specif icația tehnică armonizată aplicabilă, astf el cum este prev ăzut de f abricant:

 Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identif icarea produsului pentru construcții astf el cum este solicitat la articolul 11 alineatul (4):

 În cazul declarației de perf ormanță priv ind un produs pentru construcții acoperit de un standard armonizat:

 După caz, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuțiile specif icate la articolul 12 alineatul (2):

 Pentru utilizare ca acoperirea podelelor în clădiri (a se vedea EN 14342), în conformitate cu specificațiile producătorului.

 Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a f abricantului, astf el cum se solicită în temeiul articolului 11 alineatul (5):

 Sistemul sau sistemele de ev aluare și v erif icare a constanței perf ormanței produsului pentru construcții, astf el cum este prev ăzut în anexa V:

 sistem 3

 În cazul declarației de perf ormanță pentru un produs pentru construcții pentru care s-a emis o ev aluare tehnică europeană:

 Perf ormanța produsului identif icat la punctele 1 și 2 este în conf ormitate cu perf ormanța declarată de la punctul 9
 Această declarație de perf ormanță este emisă pe răspunderea exclusiv ă a f abricantului identif icat la punctul 4
 Semnată pentru și în numele f abricantului de către:

 nu se aplică


