TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet V. mellékletében foglalt 4. rendszer szerint.

Azonosító:
DOP-Pan-01

1. A terméktípus neve, egyedi azonosító kódja:
LP-ABITIBI fa alapanyagú HDF Falburkolat vízbázisú festék és lakk, vagy műanyag felülettel
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék
azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
LP-ABITIBI Beltéri Táblás Falburkolat (Cikkszámok a szerelési leírást tartalmazó termékleírásban)
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az
alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Beltéri, szigetelt falak dekorációs burkolására a szerelési leírást tartalmazó termékprospektus
útmutatásának betartása mellett.
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési
címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Louisiana Pacific Corporation
9300 Country Road S, Tomahawk, Wisconsin, USA 54487
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a
megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
Importőr: ABT-TECH Hungária Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Rózsa utca 11.
Tel.: 1/425-7638, 24/448-808, Fax: 1/425-7637
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló
rendszer: 305/2011/EU Rendelet V. melléklet szerinti 4-es rendszer
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat
esetén: - a termék típusvizsgálatát a rostlemezekre vonatkozó, EN 13986:2004 szabvány alapján a
Dancert A/S (Reg. szám:7012) végezte. Kiadott CE tanúsítvány: 1073-CPD-362 EC.
A termék gyártója rendelkezik a szükséges színvonalú ISO 9000 szabványsorozatnak megfelelő
minőségbiztosítási rendszerrel, amely biztosíték arra, hogy az értékesített termék a típus-példánnyal
mindenben megegyezik. /ISO 9001:2000 No:009987/
8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:
LÉNYEGES JELLEMZŐK:
2
Hajlítószilárdság (N/mm )
2
hajlítási merevsége, (N/mm )
Belső kötés (N/mm2)
Vastagsági dagadás,24h (%)
Anyagsűrűség (kg/m3)
Fomaldehyd kipárolgás
Tűzvédelmi jellemzői
Hangszigetelés
Hang elnyelés (α)

Teljesítmény:
20
1700
0,45
18
>500
E1
D-s2,d0
NPD
0,10/0,20

Összehangolt szabvány:
EN622-5
EN622-5
EN622-5
EN622-5
EN323
EN 13986
EN 13501-1
EN 13986 - 10

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett,
nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban
meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében aláíró személy:
Banicz László
Ügyvezető
Szigetszentmiklós, 2014. október 08.

