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1.

Produkttypens unika identifikationskod:
TM

Altro Safety Flooring – Altro Stronghold
2.

PRESTANDADEKLARATION
No. DoP-1004 SV
30

Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:

K30
3.

Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av
tillverkaren:

För användning som golvbeläggning i byggnader (se EN 14041) enligt tillverkarens specifikationer.
4.

Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Altro Ltd
Works Road
Letchworth Garden City
Hertfordshire
SG6 INW, UK
5.

I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

inte tillämplig
6.

Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 1
7.

För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Namn på anmält certifieringsorgan som utfört den inledande inspektionen av fabriken och av fabrikens egen tillverkningskontroll, utfärdade fortlöpande
övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen, samt intyg om kontinuitet för produktens prestanda.

SGS United Kingdom Ltd (anmält organ 0120)
Country HQ
7th Floor
Westgate Hanger Lane
Ealing, London
W5 1YY, UK
8.

intyg om kontinuitet för produktens prestanda. GB06/72664

För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

inte tillämplig
9.

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper

Prestanda

Harmoniserad teknisk specifikation
EN14041:2004/AC:2006

Reaktion vid brandpåverkan

EN 13501

Class Bfl s1

Halkskydd

EN 13893

DS

termisk konduktivitet [W/mK]

EN 12667

Tested

formaldehyd Utsläpp

None

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna prestandadeklaration utfärdas
på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknat för tillverkaren av:

Barry Hall
Technical Manager
(namn och befattning)

(namnteckning)

Letchworth Garden City, UK

1 July 2013

st

(plats och dag för utfärdande)
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