
YDEEVNEDEKLARATION
N°: 00000-CPR-SH2-001

1 Varetypens unikke identi� kationskode: Superglass Hex 
2 Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identi� ceres som krævet i henhold til artikel 11, 

stk. 4:
Bitumen shingles 4 X 2

3 Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske speci� kation som påtænkt af 
fabrikanten: til tag og vægbeklædning

4 Fabrikantens navn, registrerede � rmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:
IKO Sales International NV - Truibroek 74  -  B-3945 Ham, Belgium
Tel. +32.11.340.120  -  residential.europe@iko.com

5 I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2:

6 Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V:
system 4

7 Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:
ETA-17/0510
Noti� cerede organer:
WarringtonFireGent N.V. (1173) - Ottergemsesteenweg-Zuid 711 - B-9000 Ghent - Belgium
Tekniske vurderingsorganer:
BUtgb  -  Lozenberg 7, B-1932  Sint-Stevens-Woluwe - Belgium

8 Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber Ydeevne Harmoniserede tekniske 
speci� kationer

Trækstyrke, langs  > 600 N/50mm

ETA-17/0510

Trækstyrke, tværs > 400 N/50mm
Sømrivestyrke > 100N

brandreaktion E

Brandklasse BroofT1

Vekt av asfalt  896 ± 150 g/m2

Blistering ingen

Bredde 318 ± 3mm
Længde 1000 ± 3mm

Varmestabilitet ≤ 2mm
Granulat-vedhæftning ≤ 2,5g
Vandabsorption < 2%

Resistance to heat ageing
– Trækstyrke, langs  > 600 N/50mm

– Trækstyrke, tværs > 400 N/50mm

– Sømrivestyrke > 100N

– Resistance to heat ageing < 2mm
– Granulat-vedhæftning < 2,5g

Resistance to UV radiation
– Trækstyrke, langs  > 600 N/50mm

– Trækstyrke, tværs > 400 N/50mm
– Sømrivestyrke > 100N

Farlige sto� er (Note 1 & 2) NPD

NPD = No Performance Determined
Note 1: Dette produkt indeholder hverken asbest eller tjærebestanddele.
Note 2: I mangel af europæiske harmoniserede testmetoder skal testmetoder, kontrol og erklæring om frigivelse/indhold gennemføres under hensyntagen til 
nationale bestemmelser på anvendelsesstedet.

9 Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.  Denne ydeevnedeklaration 
udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af

Ham, 1th of April 2018
(sted og dato)

Kurt Kesters – Technical Product Manager
(navn og stilling)

D
O

PT
M

PL
-IK

O
SH

IN
G

LE
S-

EU
RO

v1
5 

– 
la

ng
ua

ge
_D

K 
00

20
16

07


