
YTELSESERKLÆRING

80-1469-160s2014

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Lys Oppdal fasade

2. Type-, parti-ellerserienummerellerenannenformforangivelsesommuliggjøridentifiseringavbyggevareni
samsvar med artikkel 17 nr. 4: Emballasje og faktura er merket med referansenummer som er
sporbart til den dokumenterte produksjonskontrollen.

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren:
Fasadekledning på bygninger, uWendig og innvendig bruk

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:
Minera Skifer AS, Avd. Oppdal, Engan, 7340 Oppdal, Norge

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel t2 nr.2
Ikke relevant

6. Systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V, System 4

7. Ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: EN 1469:2O05

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for
Ikke relevant

9. Angitt ytelse

Vesentlige egenskaper Ytelse

Brannsikkerhet

Vannopptak (vekto/o) (CBI 2014)

Bøystrekkfasthet ( M Pa)
(cBr 2014)

Bruddlast ved dybelhull (N)
(TUV- Rheinland 2Ot2)

Frostmotstand, i n kl udert
bøystrekkfasthet (CBI 20 14)

Motstand mot varmesjokk
(srNTEF 2007)

Klasse 1

o,2

Minste verdi: 27,8,
Middelverdi:35,1,

Standard avvik: 3,8

Minste verdi: 1478, middelverdi:
1920, standard awik: 244

Endring ultralyd: -3,6 o/o

Endring vekttap: -O,2I o/o

Bøystrekkfasthet, ref.: 35,1 MPa
Bøyst.fasth, etter test: 32,2 MPa
Bøystrekkfasthet, endring'. -8,3 o/o

Vekttap (o/o) 0,05, Endring ultralyd
<L,5o/o, Vis. vurd.: ingen endring

Standard

Ingen prøvin g (96 / 603 / EF)

NS-EN 13755

NS-EN 12372

NS-EN 13364:2001

NS-EN 12371

NS-EN 14056

Brutto densitet (kglm3) CBI 2Ol4 2720 NS-EN 1936

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen

oppfyller: Ikke relevant

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Arnstein

Oppdal,
(sted og utstedelsesdato)




