YDELSESERKLÆRING
Nr. 002CPR2013-06-24
1. Entydig identifikationskode for produkttypen: Beklædning af massiv Canadisk Cedertræ
2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse som muliggør identificering af byggevaren i
overensstemmelse med artikel 11 nr. 4: Beklædning leveres i pakker med pakkeseddel som angiver
pakkenummer og produktionsdato for at varetage sporingen tilbage til produktionstidspunktet.
Gælder for alle profiler m/u Fer & not samt spån monteret på tag
3. Producentens tilsigtede brugsområder for byggevaren, i overholdelse med den relevante harmoniserede
tekniske specifikation.
Udvedig beklædning, terrasser og tag på bygninger
4. Navn, registreret varemærke og kontaktadresse til producenten i henhold til artikel 11 nr. 5:
Moelven Danmark AS
Herstedøstervej 27-29; C; Vest; 1 sal.
Tlf: 4343 4800
E-Mail: MOELVENDANMARK@MOELVEN.DK
5. Det eller de systemer for vurdering og kontrol af byggevarens konstante ydelse, som fastsat i bilag V,
System 3
Varighedstest foretaget af Dansk Teknologisk Institut: 220 5 675/60
Brandtest foretaget af DBI:
D-S2 d0 / PC 10005/8783
Broof(T2) / PCA 10406A
6. Dersom ydelseserklæringen gælder en byggevare som omfattes af en harmoniserede standard:
Produkterne er underlagt intern produktionskontrol hos fabrikkerne som den er specificeret i
EN 14915 og EN 15146
7. Deklareret ydeevne
Væsentlige egenskaber

Ydeevne

harmoniseret
teknisk specifikation

Brugsområde

Udendørs på Terrasse, facade og tag

Dimension (tykkelse i mm X bredde i mm)

10-44 X 26-243

Densitet i kg/m3

375

Formaldehyd

E1

Lydabsorption

0,1/0,3

Vanddampmodstand

58

Varmeledningsevne (W/mK)

0,11

Træsort

Canadisk Cedertræ (Thuja plicata)

Biologisk holdbarhed efter DS-EN 350-1

Holdbarhedsklasse 2

Brandmodstand v. brandtest

D-s2, d0 / Broof(T2)

EN 14915:2013
EN 15146

8. Ydeevnen for varen som angivet i nr. 1 og 2, er i overensstemmelse med ydeevnen angivet i nr. 7.
Denne ydelseserklæringen er udstedt på eget ansvar af producenten, som angivet i nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av producenten af:
Thomas Lindner Nielsen / Produktchef
(navn og stilling)
Albertslund 16/10-2018
(sted og udstedelsesdato)

.
(underskrift)

