
1 0. De prestaties van het in de punten I en 2 omschreven product z¡jn conform de ¡n punt 9 aangegeven preslat¡es.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant:
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Dhr. Marten C. Karelse - Business Unit D¡recteur

(naam en funct¡e)

Gorinchem, S juli2021

(plaâls en datum van afgifte)

9.

Essentiêle kenmerken Prestaties Gehamon¡s€erde technische specifìcat¡es

Reactie bij brand EN 14041:20041AC.,2006

Gehalte pentachloorfenol < 0,5 ppm EN 1 404'f :20O41 AC.,2006

Uitstoot van formaldehyde
E1

EN'1 4041 :20041 AC.,2006

Slipweerstand
DIN 51130: R1 0
EN13893: DS

EN 14041:2004/AC:2006

Elektrisch gedrag (verlies) Geen prestatie bepaald EN 14041',2OO4(AC.,2O06

Elektrisch gedrag (geleidend) Geen prestatie bepaald EN 14041:20O4|AC:2006

Elektrisch gedrag (antistatisch) Geen prestatie bepaald EN 14041:2OO4|AC:2006

Warmtegeleiding [W/mK] 0,116 W/mK EN 14041:20Q4|AC:2006

Waterdichtheid Geen prestatie bepaald EN 14041:20O4|AC:20O6

8. lndien de prestatieverklaring betrekking heeftop een bouwproductwaarvooreen Europese technische bèoordeling is afgegeven:

niet van toepassing

7 . lndien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmon¡seerde norm valt:

Naam van de aangemelde lestlaboratorium, dat het certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek, inspectierapporten en berekening rapporten
(indien relevant) heeft uitgegeven.

n.v.t

Aangemelde instantie certifìcaat van prestatiebestendigheid

6. Het sysleem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebeslendigheid van het bouwproduct, vermeld in bülage V:

Systeem 3

5. lndien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in art¡kel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

n.v.t.

4. Naam,geregistreerdehandelsnaamotgeregistreerdhandelsmerkencontactadresvandefabrikant,zoalsvoorgeschre-veninartikel 11,lid5:

www.deli-home.com

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Voor gebruik als vloerbekleding in gebouwen (zie EN 14041) volgens de specificaties van de fabrikant.

2. lype-, partü- of serienummer, dan wel een ander identifìcatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven ¡n art¡kel I 1 , lid 4:

Lundia Natuur 5mm (4+1), Zuiver Smm (4+1)

1. Unieke ¡dentificat¡ecode van het producttype:

Rigid luxury click vinyl vloerbedekking
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