PRESTANDADEKLARATION
Nr207CPR2018

1. Produkttypens unika identifikationskod:
Kiilto KeraSafe +

2. Typ-, batch- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:
Sats med filmark för flexibelt skydd och vattentätning av våtrumsgolv och -väggar med tätande filmark.

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom
förutsett av tillverkaren:
Sats för flexibel vattentätning av våtrumsgolv och -väggar med överliggande nötningsskydd.

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:
Kiilto Oy
P.O.BOX 250
FI-33101 Tampere
5. I förekommande fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:
Kiilto AB, Box 7080, S-187 12 Täby, SVERIGE, (08) 732 8916

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System 2+

7. Vid det fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Ej tillämpligt

8. Vid det fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:
ETA-18/0026 guide för europeiskt tekniskt godkännande ETAG 022 Del 2.
Nummer för anmält organ 0809 har utfört en inledande besiktning av fabriken och av fabrikens tillverkningskontroll och kommer
fortsättningsvis att utföra kontinuerlig övervakning, bedömning och godkännande av fabrikens tillverkningskontroll. EG-intyg 0809-CPR-1243
för fabrikens tillverkningskontroll

PRESTANDADEKLARATION
Nr207CPR2018

9. Angiven prestanda
Grundläggande egenskaper
Brandklass
Farliga ämnen

Utförande

Harmoniserade tekniska specifikationer

F

ETAG 022

se Säkerhetsdatablad
W= 2,8 x 10ˉ¹² kg/(m²sPa)
Z = 2 620 000 s/m
Sd = 71 m

ETAG 022

Vidhäftning

Kategori 2 ≥ 0,3 MPa

ETAG 022

Vattenbeständighet

Kategori 1 ≥ 0,2 MPa

ETAG 022

Vattenångsgenomgångsmotstånd

Alkalibeständighet
Värmebeständighet

ok

ETAG 022

ok

ETAG 022

Vattentäthet

vattentät

ETAG 022

Spricköverbryggande förmåga

vattentät

ETAG 022

Vattentäthet vid genomföringar

vattentät

ETAG 022

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:
Per Göransson, Verkställande Direktör
(namn och befattning)
23.01.2018 Täby
(plats och dag för utfärdande)
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(namnteckning)

