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1.  Varetypens unikke identifikationskode: 
 
EQUITONE [pictura]  
 
2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i 
henhold til artikel 11, stk. 4: 
 
EQUITONE [Type] [farvekode] 1060 CE EN 12467 [Klasse] [Kategori] DD.MM.YY NT A2-s1,d0 EN 13501-11) 
1)DD.MM.YY: Dag.måned.år for produktionen 
 
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation 
som påtænkt af fabrikanten: 
 
Plane fibercementplader til overfladebehandling af indvendige og udvendige vægge og lofter 
 
4.  Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, 
stk. 5:  
 
Etex Germany Exteriors GmbH, Dyckerhoffstraße 95-105, 59269 Beckum, Tyskland 
 
5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2: 
 
ikke relevant 
 
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V: 
 
a) reaktion ved brand: 3 ; b) fastlæggelse af produkttype: 3 
 
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard: 
 
1173 WFRGENT NV, Ottergemsesteenweg-Zuid 711, B-9000 Gent, Belgien 
0764 Materialprüfanstalt für das Bauwesen Hannover, Nienburger Straße 3, 30167 Hannover, Tyskland 
 
udførte  "fastlæggelse af produkttype  efter  system 3  
  
og    udstedte: 
 
ikke relevant 
 
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:  
 
ikke relevant 
 
9. Deklareret ydeevne 
 
Noter til tabellen:  
 
1. Kolonne 1 skal indeholde listen over de væsentlige egenskaber som fastsat i de harmoniserede tekniske specifikationer for den eller 
de tilsigtede anvendelser, der er anført i punkt 3 ovenfor.  
 
2. Kolonne 2 skal for hver af de væsentlige egenskaber på listen i kolonne 1 og i overensstemmelse med kravene i artikel 6 indeholde 
den deklarerede ydeevne udtrykt efter niveau eller klasse eller i en beskrivelse, der vedrører de pågældende væsentlige egenskaber. 
Der anføres bogstaverne »NPD« (No Performance Determined — ingen ydeevne fastlagt), hvis der ikke deklareres nogen ydeevne.  
3. Kolonne 3 skal for hver af de væsentlige egenskaber på listen i kolonne 1 indeholde:  
 

111111 EOUITONE 
Fibre cement facade materials 
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a) en dateret reference til den pägreldende harmoniserede standard og, hvis det er relevant, referencenummeret for den specifikke 
eller relevante tekniske dokumentation, der er anvendt 

eller 

b) en dateret reference til det pägreldende europreiske vurderingsdokument, hvor et sädant er tilgrengeligt, og referencenummeret for 
den europreiske tekniske vurdering, der er anvendt. 

... 
Mekanisk modstand 

Reaktion pä brand 

Frigivelse af farlige stoffer 

Vandimpermeabilitet 

Dimensionel variation 

Holdbarhed i forhold til varmt vand 

Holdbarhed i forhold til fugt/t0rhed 

Holdbarhed i forhold til frost/t0 

Holdbarhed i forhold til varme/regn 

Type 

Klasse 4, Kategori A 

A2-s1,d0 

'NPD" (no performance determined, ingen 
pr~station bestemt) 

bestäet 

Niveau 1 - ensrettet/renskäret; Niveau II - ikke
ensrettet/ikke-renskäret 

bestäet 

bestäet 

bestäet 

bestäet 

NT 

Harmoniserede teknisl<e 
,-

EN 12467:2012+A2:2018 

Hvis der er anvendt specifik teknisk dokumentation i medf0r af artikel 37 eller 38, de krav varen opfylder: 

ikke relevant 

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anf0rt i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. 

Denne ydeevnedeklaration udstedes pä eneansvar af den fabrikant, der er anf0rt i punkt 4. 

Underskrevet for fabrikanten og pä dennes vegne af: 

ppa. Frank Reintjes 

Fabrikschef 

Beckum, 2022-07-01 
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