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Warrington Certification Ltd, Holmesfield Rd, Warrington, 

Cheshire, WA1 2DS, United Kingdom
1121-CPR-DA0064

Notified Body 0833  intyg om kontinuitet för produktens prestanda

8.

9.  Angiven prestanda
 Väsentliga egenskaper  Prestanda  Harmoniserad teknisk specifikation

 Reaktion vid brandpåverkan R EN 14041: 2004/AC:2006

 Innehåll av pentaklorfenol < EN 14041: 2004/AC:2006

 formaldehyd Utsläpp > EN 14041: 2004/AC:2006

 Halkskydd Z EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektrisk beteende (avledande) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektrisk beteende (ledande) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

 Elektrisk beteende (antistatisk) NPD EN 14041: 2004/AC:2006

 termisk konduktivitet [W/mK] e0.25 W/m.K

EN 14041: 2004/AC:2006

 vattentäthet NPD EN 14041: 2004/AC:2006

10.

Steve Mulholland, Teknisk Chef

 (namn och befattning)

Manchester UK, 30-6-2014

 (plats och dag för utfärdande)  (namnteckning)

Polyflor Limited, P.O. Box 3, Radcliffe New Road, Whitefield, Manchester, M45 7NR, United Kingdom

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

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

PSAPX-DoP-001

                            PRESTANDADEKLARATION
1121-CPR-DA00064 POLYSAFE APEX

 Produkttypens unika identifikationskod:

 Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

 Undertecknat för tillverkaren av:

Polysafe APEX (EN13845  - PVC floorcoverings with particle based enhanced slip resistance)

 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.

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

James Halstead PLC, Hollinhurst Road, Radcliffe, Manchester, M26 1JN, United Kingdom

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

 System 1

 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.

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

 inte tillämplig

 Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.

           S Mulholland


