YDEEVNEDEKLARATION
N° 2013/06/11 – DoP – Classic Tagplader – 001
1. Varetypens unikke identifikationskode:

Decra Classic (Decra, Octava, Stratos):
2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken
byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

Sporbarhed: se varen eller emballagen
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den
gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

EN 14782:2006 Selvbærende tyndplader til tag- og vægbeklædning

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og
kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Icopal S.A.
Z.I. Hauts-Sarts
Rue de Hermée, 186
BE-4040 Herstal
5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat
omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

Ikke gældende
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens
ydeevne, jf. bilag V:

EN 14782:2006 AVCP System 4
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret
standard:

Fabrikkens produktionskontrol
Typetest
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en
europæisk teknisk vurdering:

Ikke gældende

9. Deklareret ydeevne

Karakteristika
Ydeevne
Mekanisk resistans
Vandtæthed
Dimensionel variation

Udskillelse af regulerede
stoffer
Modstand mod ekstern
brandpåvirkning
Reaktion på
brandpåvirkning

Holdbarhed

*=

Harmoniserede
tekniske
specifikationer

* Efter

givne regler
Vandtæt
12.10-6 K-1
NPD
FROOF
F

EN 14782:2006

Stål : EN10169 -1
-DX52D + Z275/ZA255/AZ150 EN10346 EP5/EP15.
-G300HS + AZ150 EN10346 EP5/EP15.
Nominel tykkelse : 0,42mm
Belægning: - AY 300 (EN10169:2003)
Granulat (nominel lagtykkelse = 1600 g/m²)
Overglaze (nominel lagtykkelse = 80 g/m²)

Lægteafstand ≤ 400mm
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med
den deklarerede ydeevne i punkt 9.
Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt
4.
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Michel Falcone
Operations Director
Herstal, d. 11. juni 2013

