PRESTANDADEKLARATION
Nr209CPR2018

1. Produkttypens unika identifikationskod:
Kiilto KeraSeal

2. Typ-, batch- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4:
Vattentätt och fukthärdande en-komponentslim för tätning av skarvar och golvbrunnar

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom
förutsett av tillverkaren:
Flexibel tätkitsystem för våtrum under en slityta

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
5. I förekommande fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:
Kiilto Oy
P.O. Box 250
FI-33101
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 tilllämligt

8. Vid det fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:
ETA-12/0344 och ETA 18/0026 European Technical Guide 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. Fabrikens
tillverkningskontroll, EG-intyg 0809-CPR-1177 och 0809-CPR -1243
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9. Angiven prestanda
ER 1

Mechanical resistance and
stability

ER 2 Säkerhet i händelse av brand

Inte relevant
NPD

ER 3 Hygien, hälsa och miljö

se ETA 12/0344 och ETA-18/0026

ER 4 Säkerhet vid användning

Inte relevant

ER 5 Skydd mot buller

Inte relevant

ER 6 Energiekonomi och
värmebehållning
Generella aspekter relaterade till
lämplighet för användning

Inte relevant
se ETA-12/0344 och ETA-18/0026

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)
07.02.2018 Täby
(plats och dag för utfärdande)

209CPR2018

(namnteckning)

