YTELSESERKLIERING

70-1469-01 t22018

1.

Entydig identlfikasjonskode for produkttypen : Otta-Skifer fasade

2.

Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i
samsvar med artikkel 11 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, utvendig og innvendig bruk
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:
Minera Skifer ASr Sæterfjellvegen 66,7340 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 harmoniseft standard: EN 1469:2005

8.

Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant

a

Bra

n

nsi

kkerhet

Klasse

Vannopotak (vekt%)
Bøystrekkfasthet

(M

Pa)

Bruddlast ved dybelhull (N)

Standard

Ytelse

Vesentl¡ge egenskaper

Inoen orøvino (96/603/EF)

1

0,2

NS-EN 13755

Minste verdi: 28,6
M iddelv. : 39,9
Standard avvik: 5,8

NS-EN 12372

NS-EN 13364

Minste verdi: 3097 N, middelverdi
3390 N, standard avvik:147 N

Frostmotstand

NS-EN 12371

NPD

Endring ultralyd: -5,8
Endring vekttapl -0,t9

NS-EN 12371

o/o

Frostmotstand, inkludert
bøystrekkfasthet

Motstand mot varmesjokk

o/o

Bøystrekkfasthet, ref.: 54,1 MPa
Bøyst,fasth. etter test; 43,8 MPa
Bøvstrekkfasthet, endrinq : -L9 o/o
Vekttap (o/o) -3,5
Bøystrekkfasth, Ref : 57,0
Bøyst. etter term. sjokk: 37,5 MPa
Endrinq: -34,2o/o

Brutto densitet (kq/m3)

NS-EN 14066

NS-EN 1936

2820

Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon
oppfyller: Ikke relevant

i henhold til artikkel

37 eller 38, de krav som varen

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

inr.4

Undertegnet for og på vegne av produsenten av:
Sæteren, Daglig
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