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1.	  A	  terméktípus	  egyedi	  azonosító	  kódja:	  

0100201-‐DoP-‐306	  
	  
2.	  Típus-‐,	  tétel-‐	  vagy	  sorozatszám	  vagy	  egyéb	  ilyen	  elem,	  amely	  lehetővé	  teszi	  az	  építési	  termék	  
azonosítását	  a	  11.	  cikk	  (4)	  bekezdésében	  előírtaknak	  megfelelően:	   	  

Marmoleum,	  Artoleum	  Striato	  2.0-‐2.5-‐3.2	  mm	  (EN-‐ISO	  24011)	  
	  
3.	  Az	  építési	  terméknek	  a	  gyártó	  által	  meghatározott	  rendeltetése	  vagy	  rendeltetései	  az	  alkalmazandó	  
harmonizált	  műszaki	  előírással	  összhangban:	   	   	  

Beltéri	  padlóburkolat	  (lásd:	  EN	  14041),	  a	  gyártó	  előírásai	  szerint	  beépítve	  
	  
4.	  A	  gyártók	  neve,	  bejegyzett	  kereskedelmi	  neve,	  illetve	  bejegyzett	  védjegye,	  valamint	  értesítési	  címe	  a	  
11.	  cikk	  (5)	  bekezdésében	  előírtaknak	  megfelelően:	   	  

Forbo	  Flooring	  B.V.,	  Industrieweg	  12,	  1566	  JP	  Assendelft,	  The	  Netherlands	  
	  
5.	  Adott	  esetben	  annak	  a	  meghatalmazott	  képviselőnek	  a	  neve	  és	  értesítési	  címe,	  akinek	  a	  megbízása	  
körébe	  a	  12.	  cikk	  (2)	  bekezdésében	  meghatározott	  feladatok	  tartoznak:	  

N/A	   	  
	  

6.	  Az	  építési	  termékek	  teljesítménye	  állandóságának	  értékelésére	  és	  ellenőrzésére	  szolgáló,	  az	  V.	  
mellékletben	  szereplő	  rendszer	  vagy	  rendszerek:	  

System	  3	  
	  
7.	  Harmonizált	  szabványok	  által	  szabályozott	  építési	  termékekre	  vonatkozó	  gyártói	  nyilatkozat	  esetén:	  

University	  Gent	  Technologiepark	  907	  B-‐9052	  Gent,	  Belgium	  Notified	  Laboraty	  n°1611	  
	  
8.	  Olyan	  építési	  termékekre	  vonatkozó	  gyártói	  nyilatkozat	  esetén,	  amelyekre	  európai	  műszaki	  értékelést	  
adtak	  ki:	  	  

nem	  szükséges	  
	  
9.	  A	  termék	  által	  teljesített	  követelmények:	  
 
Tűzállóság	  

                  

EN	  14041:	  2004/AC:2006	  

Pentachlorophenol	  tartalom	  

                  

EN	  14041:	  2004/AC:2006	  

Formaldehid	  kibocsátás	                   NA/HCHO EN	  14041:	  2004/AC:2006	  

Csúszásgátlás	  

                  

EN	  14041:	  2004/AC:2006	  

Elektrosztatikus	  viselkedés	  
(disszipatív)	  

NPD EN	  14041:	  2004/AC:2006	  

Elektrosztatikus	  viselkedés	  
(vezetőképes)	  

NPD EN	  14041:	  2004/AC:2006	  



Elektrosztatikus	  viselkedés	  
(antisztatikus)	  

                 

EN	  14041:	  2004/AC:2006	  

Hővezetési	  tényező	   0.17 W/mK EN	  14041:	  2004/AC:2006	  

Vízállóság	   NPD EN	  14041:	  2004/AC:2006	  
 
 
10.	  Az	  1.	  és	  2.	  pontban	  meghatározott	  termék	  teljesítménye	  megfelel	  a	  9.	  pontban	  feltüntetett,	  
nyilatkozat	  szerintiteljesítménynek.	  
	  
E	  teljesítménynyilatkozat	  kiadásáért	  kizárólag	  a	  4.	  pontban	  meghatározott	  gyártó	  a	  felelős.	  
	  
A	  gyártó	  nevében	  és	  részéről	  aláíró	  személy:	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Operációs	  Igazgató:	  Jelle	  van	  der	  Zwaan	  
Assendelft,	  30-‐6-‐2013.	  


