
YTELSESERKLÆRING

80-12058-16052014

1. Entydig identifikasjonskode for produkttype: Naturste¡nprodukter Plater for gulv og trapper

2. fype-, pafti-ellerserienummerellerenannenformforangivelsesommuliggjøridentifiseringavbyggevareni
samsvar med artikkel 11 nr. 4: Emballasje og pakkseddel/fraktbrev er merket med
referansenummer som er sporbaÉ til den dokumenterte produksjonskontrollen.

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren :

Skiferflis, trinn og sålbenker til bruk i bygninger, innendørs og utendørs

4. Navn, registreft 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 12 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 12058:2O08

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

9.A itt

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 ang¡tt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Arnstei Sæteren, Daglig leder

'q/s 
- &o lr

Oppdal,
(sted og utstedelsesdato) (u nderskrift)

Vesentlige egenskaper Ytelse Standard

VannoDotak (vekto/o) ICBI 2014) o.2 NS-EN 13755

Bøystrekkfasthet (M Pa)
(cBI 2014)

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

Standard avvik: 3.8
NS-EN 12372

Frostmotstand, inkludert
bøystrekkfasthet (CBI 2014)

Endring ultralyd: -3,6 o/o

Endring vekttap: -0,2I o/o

Bøystrekkfasthet, ref. : 35,1 MPa
Bøyst.fasth. etter test: 32,2 MPa
Bøvstrekkfasthet. endrinq : -8.3 o/o

NS-EN 12371

Våt førrSklisikkerhet, naturplan

SRV-verdi NPD NPD

NS-EN 14321

Sklisi kkerhet. Anti kkbørstet 60 30 NS-EN 14321

Sklisi kkerhet. Silkebørstet 7I 49 NS-EN 14321

Sklisikkerhet. Sliot 81 31 NS-EN 14321

Brutto densitet fkqlm3) CBI 2OI4 2720 NS-EN 1936




