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1. Produkttypens unika identifikationskod: 
 
EQUITONE [pictura]  
 
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: 
 
EQUITONE [Paneltyp] [Färgnummer] 1060 CE EN 12467 [Klass] [Kategori] DD.MM.YY NT A2-s1,d0 EN 13501-11) 
1)DD.MM.YY: DD.MM.ÅÅ: tillverkningsdatum 
 
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, 
såsom förutsett av tillverkaren: 
 
Fibercementpaneler för beklädnad av inomhus- och utomhusväggar samt innertak 
 
4.  Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:  
 
Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Tyskland 
 
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2: 
 
inte tillämpligt 
 
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: 
 
a) reaktion vid brand: 3 ; b) fastställning av produkttyp: 3 
 
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard: 
 
1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgien 
0764 Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Nienburger Straße 3, 30167 Hannover, Tyskland 
 
har  utfört:  fastställning av produkttyp  enligt  system 3  
  
och   har   utfärdat: 
 
inte tillämpligt 
 
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:  
 
inte tillämpligt 
 
9. Angiven prestanda 
 
Noter till tabellen:  
 
1. Kolumn 1 ska innehålla en förteckning över väsentliga egenskaper i enlighet med de harmoniserade tekniska specifikationerna för 
avsedd användning eller avsedda användningar som anges i punkt 3 ovan.  
 
2. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 och i överensstämmelse med kraven i artikel 6 ska kolumn 2 innehålla den angivna 
prestandan uttryckt i värde, eller klass eller i en beskrivning, i förhållande till motsvarande väsentliga egenskaper. NPD (No 
Performance Determined, ingen prestanda fastställd) ska anges när ingen pre standa har angivits.  
3. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 ska kolumn 3 innehålla  
 
a) en daterad referens till motsvarande harmoniserade tekniska standard och, i förekommande fall, referensnumret för den specifika 
eller lämpliga dokumentation som används,  

111111 EOUITONE 
Fibre cement facade materials 
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eller 

b) en daterad referens till motsvarande europeiska bedämningsdokument, i färekommande fall, och referensnummer fär den europeiska 
tekniska bedämning som används. 
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Mekanisk hällbarhet 

Reaktion vid brand 

Avgivning av farliga ämnen 

Vattenpermeabilitet 

Dimensionell variation 
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· Prestanda (se not 2) . , ,,,,. ~-
- . • .... --1• .•. , 
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Klass 4, Kategori A 

A2 - s1, d0 

'NPD" (no performance determined, ingen 
prestanda fastställd) 

Godkänd 

Nivä 1 - putsad, Nivä II - oputsad 
EN 12467:2012+A2:2018 

Hällbarhet mot varmvatten 

Hällbarhet mot 
genomdränkning/torkning 

Hällbarhet mot frost/upptining 

Hällbarhet mot hetta-regn 

Typ 

Godkänd 

Godkänd 

Godkänd 

Godkänd 

NT 

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten äverensstämmer: 

inte tillämpligt 

10. Prestandan fär den produkt som anges i punkterna 1 och 2 äverensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. 

Denna prestandadeklaration utfärdas pá eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. 

Undertecknat fär tillverkaren av: 

ppa. Frank Reintjes 

Fabrikschef 

Beckum, 2022-07-01 
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