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1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 

 

EQUITONE [linea]  

 

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 

11 nr. 4: 

 

[fargekode] batch nr DD.MM.YY EQUITONE [Type] CE 7000 NT EN 12467 [Klasse] [Kategori] A2-s1,d01) 
1)DD.MM.YY: Dag.måned.år for produktionen 

 

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen: 

 

Flate fibersementplater for overflatebehandling av innvendige og utvendige vegger og tak 

 

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:  

 

Eternit NV, Kuiermansstraat 1, 1880 Kappelle-op-den-Bos, Belgia 

 

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant): 

 

ikke relevant 

 

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: 

 

a) reaksjon på brann: 3 ; b) bestemmelse av type produkt: 3 

 

7. I tilfelle av erklæringen av ytelsen om en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: 

 

1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgien 

1136 WTCB, Avenue P. Holoffe 21, 1342 Limelette, Belgien 

 

udført  "bestemmelse av type produkt  etter system 3  

  

og udstedt: 

 

ikke relevant 

 

8. I tilfelle av erklæringen av ytelsen om en konstruksjon produkt som en europeisk teknisk vurdering er utstedt:  

 

ikke relevant 

 

9. Angitt ytelse 

 

Merknader til tabellen:  

 

1. Kolonne 1 skal inneholde listen over de vesentlige egenskapene fastsatt i de harmoniserte tekniske spesifikasjonene for tilsiktet(e) 

bruk(er) angitt i nr. 3 ovenfor.  

 

2. Kolonne 2 skal for hver av de vesentlige egenskapene oppført i kolonne 1 og i samsvar med kravene i artikkel 6 inneholde den angitte 

ytelsen uttrykt etter nivå eller klasse eller i en beskrivelse av disse vesentlige egenskapene. Bokstavene «NPD» (No Performance 

Determined) skal føres inn dersom det ikke oppgis ytelse.  

3. Kolonne 3 skal for hver av de vesentlige egenskapene nevnt i kolonne 1 inneholde:  

 

a) en datert henvisning til den berørte harmoniserte standarden og, dersom det er relevant, referansenummeret til den særlige eller 

relevante tekniske dokumentasjonen som er brukt,  



                                               
 

 
 
  

EQUITONE [linea] | YTELSESERKLӔRING 

EQUITONE-DOP-linea-20230131 

Publication Date: 2022-07-01 v03.02.2023 NO Section 11, Page 2 / 2 

 

eller 

 

b) en datert henvisning til det aktuelle europeiske bedømmelsesdokumentet, der dette er tilgjengelig, og referansenummeret til den 

europeiske tekniske bedømmelsen som er brukt. 

 

vesentlige egenskaper 

(se note 1) 
Ytelse (se note 2) 

Harmoniserte teknisk spesifikasjon 

(se note 3) 

Mekanisk motstand Klasse 5, Kategori A 

EN 12467:2012+A2:2018 

Reaksjon på brann A2 – s1, d0 

Frigjøring av farlige stoffer 'NPD'' (no performance determined) 

Vann tetthet bestått 

Dimensjonale variasjoner Niveau I – rent kutt 

Bestandighet mot varmt vann bestått 

Bestandighet mot gjennombløting/tørke bestått 

Bestandighet mot frost/tining bestått 

Bestandighet mot varme/regn bestått 

Type NT 

 

Passende Teknisk dokumentasjon og / eller spesifikk teknisk dokumentasjon: 

 

ikke relevant 

 

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar 

av produsenten, som angitt i nr. 3.  

 

Denne ytelseserklæringen er utstedt under eget ansvar av produsenten oppført i punkt 4. 

 

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: 

 

 

ppa. Wouter Muysoms i.V. Filip Waem 

Fabrikksjef Kvalitetssjef 

 
 

Kapelle-op-den-Bos, 2022-07-01  

 


