YDEEVNEDEKLERATION - TRÆBETON
1. januar 2017

NO. Treulex_388-2015
1. Varetypens unikke identifikationskode
Moland Treulex ID Industriplade.

2. Type, parti eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren
kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11 (4)
Se produktetiket.

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelse i overensstemmelse den gældende
harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten
Termisk og akustisk isolering til bygninger.

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse
som krævet i henhold til artikel 11 (5)
Moland Byggevarer A/S, Strandvejen 18, 7800 Skive.

5. Givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter
opgaverne i artikel 12 (2)

Ikke relevant.

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne jf. bilag
V
System 3.

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard
Test laboratoriet nr. 0845 har testet Reaktion på brand og test laboratoriet nr. 1235 har testet de andre
relevante oplyste egenskaber.

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk
teknisk vurdering
Ikke relevant.
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9. Deklareret ydeevne
Væsentlige egenskaber

Ydeevne

Densitet

9,7 kg /m2

Tykkelse mm

25

Reaktion på brand

B-s1,d0

Tryk styrke

C(10)150

Vandgennemtrængelighed Z

0,55 m2 s GPa/kg

Varmeledningsevne λ

0,073 W/mºK

Akustik absorption

NPD

Farligt stof

NPD

Harmoniserede tekniske
specifikationer

EN 13168:2012+A1:2015

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den
deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant,
der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:
Moland Byggevarer A/S

Carsten Rønberg
Adm. direktør
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