
DOP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

eph GmbH, Dresden; Kennziffer 0766  не е приложимо

 нотифициран орган  сертификат за постоянството на експлоатационните 
характеристики

8.

9.  Декларирани експлоатационни показатели
 Съществени характеристики  Експлоатационни показатели  Хармонизирана техническа спецификация

 Реакция на огън EN 14041: 2004/AC:2006

 Съдържание на пентахлорфенол EN 14041: 2004/AC:2006

 емисиите на формалдехид EN 14041: 2004/AC:2006

 Противоплъзгащи EN 14041: 2004/AC:2006

 Електротехника поведение (разсейване) няма декларирани експлоатационни 
показатели EN 14041: 2004/AC:2006

 Електрически поведение (проводима) няма декларирани експлоатационни 
показатели EN 14041: 2004/AC:2006

 Електротехника поведение (антистатичен) няма декларирани експлоатационни 
показатели EN 14041: 2004/AC:2006

 Коефициент на топлопровод [W/mK]                             ≥ 0,075 EN 14041: 2004/AC:2006

 водонепроницаемост няма декларирани експлоатационни 
показатели EN 14041: 2004/AC:2006

10.

Ronald Ante, Технически ръководител
 (име, длъжност)

Kaisersesch, 2013-06-21
 (мястоидатанаиздаване)  (подпис)

Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, D-56759 Kaisersesch

13-CL-101
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименованието на упълномощения лабораторен тест, който е издал сертификат за съответствие на производствения контрол в предприятието, на инспекционните 
доклади и отчети изчисления (ако е приложимо).

Уникален идентификационен код на типа продукт:

Подови панели с еластична повърхност за свободно полагане съгласно EN 14085:2010

Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4:

 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт е обхванат от хармонизиран стандарт:

 Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, посочени в член 12, параграф 2:

не е приложимо

 За употреба като подова настилка в сгради (виж EN 14041) в съответствие със спецификациите на производителя.

 Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11, параграф 5:

 Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в приложение V:

 система 3

 В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка:

 Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.
 Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:
 Подписано за и от името на производителя от:

 не е приложимо

Всички изпълнения на посочените в 1 подови покрития 

Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана специ- фикация, както е предвидено от производителя:

                            


