PRESTANDADEKLARATION - TRÄULLSPLATTOR
1. Januar 2017

NO. Treulex_388-2015
1. Varutypens unika identifieringskod
Moland Treulex, ID industriplatta.

2. Typ, parti eller serienummer eller en annan form av uppgift som byggprodukten kan identifieras
med i enlighet med artikel 11.4
Identifiering finns på förpackningen.

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga
harmoniserade tekniska specifikationen, som tillverkaren förutsett
Termisk och akustisk isolering av byggnader.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress
enligt vad som krävs i artikel 11.5
Moland Byggvaror AB, Box 201, SE-311 23 Falkenberg

5. Namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars uppdrag omfattar de uppgifter som
anges i artikel 12.2

Inte tillämpligt.

6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V
System 3.

7. Om prestandadeklarationen rör en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard
Testlaboratorium nr 0845 har testat Reaktion vid brand och testlaboratorium nr 1235 har testat övriga
relevanta angivna egenskaper.

8. Om prestandadeklarationen rör en byggprodukt för vilken det utfärdats en europeisk teknisk
bedömning
Inte tillämpligt.
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9. Deklarerad prestanda
Väsentliga egenskaper

Prestanda

Densitet

9,7 kg /m2

Tjocklek mm

25

Reaktion vid brand

B-s1,d0

Tryckstyrka

C(10)150

Vattengenomtränglighet Z

0,55 m2 s GPa/kg

Värmeledningsförmåga λ

0,073 W/mºK

Akustisk absorption

NPD

Farligt ämne

NPD

Harmoniserade tekniska
specifikationer

EN 13168:2012+A1:2015

10. Produktprestandan som anges i punkt 1 och 2 stämmer överens med den deklarerade
prestandan i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som
anges i punkt 4.

Undertecknat för och å tillverkarens vägnar av:
Moland Byggevarer A/S

Carsten Rønberg
Adm. Direktör
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