Prestandadeklaration för CC-fönsterdrev
1. Produkttyp:
Fönsterdrev som består av finporig, impregnerad skumplast .
2. Typ-, parti- eller serienummer (enl. art. 11.4):
1005.
3. Byggproduktens avsedda användning:
Tätning mellan karm och vägg vid montering av fönster och dörrar, samt vid rörelsefogar och
utfackningsväggar.
4. Tillverkare (enl. art. 11.5)
Företag: 3C Production AB
Telefon: 0346 587 84
E-post: info@3c.nu
Hemsida: www.3c.nu
5. Namn och kontaktadress till tillverkarens representant (enl. art.12.2)
Ej tillämpligt.
6. System eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga
V.
Produkten har ett European Technical Approval (ETA) – 08/0244 utfärdat av ETA – Danmark A/S. System för
fortlöpande kontroll finns angivet i ETA.
7. Produktcertifiering (harmoniserad standard)
Prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats, se
punkt 8 nedan.
8. Produktcertifiering (europeisk teknisk bedömning)
European Technical Approval (ETA) – 08/0244. ETA upphör att gälla 2013-09-17. Därefter kommer produkten
att CE-märkas mot den harmoniserade standard som produkten kan CE-märkas mot.
9. Angiven prestanda
Väsentliga egenskaper

Prestanda

Harmoniserad teknisk specifikation

Motstånd mot regn

Tät upp till 600Pa;klass 9A
enligt EN 12208.
A ≤ 1,4m3/(hxm); minst klass 2
enligt EN 12207
µ ≤ 100
Klass F*

EN 1027

Luftpermeabilitet
Motstånd mot vattenånga
Brandreaktion

EN 1026
EN ISO 12572
Ingen testning gjord*

Dimensioner

Djup:
Expanderbar höjd:
Förkomprimerad höjd:
Längd:
Möjlig fogbredd:

0 mm till 270 mm beroende på fogen/skarvens djup
30 mm
2 mm
5 m, 10 m eller 15 m på rulle
5 – 15 mm

Produktens livstid i användning: 10 år
*= Brandreaktion är testad enligt DIN 4102, resultatet ger klassificering i Klass B1.

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som
anges i punkt 8.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Tillverkarens undertecknande:
Falkenberg 2013-06-14

Johan Strömberg
VD

