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Ytelseserklæring No. 6 - Formica®exterior (Vivix®) grade EDF 

1. Unik identifikasjonskode av produkttypen: Formica® 

eksteriør (Vivix®) klasse  EDF 

2. Type, parti eller serienummer eller andre elementer som tillater identifisering av byggeproduktet    

etter behov i henhold til artikkel 11 (4): 

Formica (Vivix®) EDF  (batchnummer se etikett) 

 

3. bruk eller bruk av byggeproduktet, i samsvar med gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjoner,  som 

forutsett av  produsenten: 

 

Ventilerte fasade  applikasjoner og relaterte bruksområder som krever samsvar med brannytelse, krav 

spesifisert i byggingens brannsikkerhet jmf. forskrifter og hvor det er høye nivåer av UV og 

værmotstandighet er nødvendig. 

 

4. Navn, registrert handelsnavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten etter behov i 

henhold til artikkel 11 nr. 

 

Formica (Vivix®) EDF - Formica Group, Formica Limited, 

Coast Road, North Shields, Tyne and Wear, NE29 8RE, Storbritannia 

 

5. Der det er aktuelt, navn og kontaktadresse til den autoriserte  representanten hvis mandat dekker 

oppgavene som er angitt i artikkel  12 nr. 

 

Glen le Clercq  - Europeisk teknisk sjef 

Formica Group, Formica Limited, Coast Road, North Shields, Tyne and Wear, NE29 8RE, Storbritannia 

 

6. System eller systemer for vurdering og verifisering av utførelsen av bygge-produktet som angitt i 

vedlegg  V: 

 
System 1 

 
7. Ved       ytelseserklæring      om  et  byggeprodukt    som dekkes 

av en harmonisert  standard: 

 
Nr. 0402- SP Teknisk forskningsinstitutt i Sverige 

(navn og identifikasjonsnummer for det varslede organet, hvis relevant)  

 

Utført (a); (i) fabrikkproduksjonskontroll; (ii) videre testing av prøver tatt .at fabrikken av 

produsenten i samsvar med den foreskrevne testplanen; (b) det varslede 

produktsertifiseringsorganet skal utstede sertifikatet for utførelse av produktet på grunnlag av; ( i) 

bestemmelse av produkttypen på grunnlag av typetesting (inkludert prøvetaking), typeberegning, 

tabellverdier eller beskrivende dokumentasjon av produktet; (ii) innledende inspeksjon av 

produksjonsanlegget og av fabrikk-produksjonskontroll; (iii) kontinuerlig overvåking, vurdering og 

evaluering av fabrikkproduksjonskontroll under system 1. 
(beskrivelse av tredjepartsoppgaver som angitt i vedlegg V) 

and issued No. 0402 - CPR- SC1453-12 

{sertifikat af  canstancy  av  performan  ce,  sertifikat  af  canformity  av  foctory  produkte i på 
contra/, test / beregning  rapporter  -som er relevant. 
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8. Ved ytelseserklæring om et byggeprodukt som har en europeisk teknisk vurdering er utstedt 

for:   

 
Ikke aktuelt 

 
9. Erklærte ytelser     

Notater til tabellen: 

1. Kolonne 1  sha/1  inneholder    listen over  viktige  egenskaper  som  fastsatt  i  de  

harmoniserte tekniske spesifikasjonene for tiltenkt bruk eller bruk angitt i punkt  3  

ovenfor. 

2. For hver  essensielle karakteristikk  oppført  i  kolonne  1  og  i  samsvar  med kravet i 

artikkel  6, innholder kolonne  2  sha/1 den erklærte ytelsen uttrykt av  leve/eller  dass, 

eller ien en beskrivelse, relatert til de tilsvardne essensielle egenskapene. De fettere 

NPD (No Performance Determined) sha/1 angis der ingen ytelse er  deklarert. 

3. For hver  essentia/  karakteristisk  oppført  i  kolonne 1, inneholder kolonne 3 skal/ 1:   

(a) datert referanse til den tilsvarende harmoniserte  standarden og, der det er 

relevant, referansenummeret til den spesifikke eller på verdier til den tenkte 

bruken av teknisk dokumentasjon som brukes. 

Eller 

(b) referanse til det tilsvarende europeiske vurderingsdokumentet som er tilgjengelig 

og 

 referansenummeret til den eurpoeiske tekniske vurderingen som brukes. 

 

Viktige egenskaper 
(seNote  1) 

Ytelse 
(se Note2) 

Harmoniserte tekniske 
spesifikasjoner 
(ssee Neite 3) 

Reaksjon på brann 
EN 13501-1:2007+Al:2009 

4mm <  6mm  Euroclass  B-s2,d2 
,!6mm Euroclass B-sl,d0 

 

 

 

 

 

 

PÅ 438-7:2005 

Brannmotstand Od 
Vapour/Vanndamppermeabilite

t 
Od 

Innfesting,skrue hold 
4mm < 6mm 1000 - 2000N 

>6mm 2000 - 4000N 
Direkte lydisolasjon NPD 

Flexural styrke Pass 
Flexural modulus Pass 
Termisk motstand NPD 

Termisk støtmotstand Pass 
Holdbarhet: Motstand mot våte 

forhold 
Pass 

Frigjøring av Formaldehyd E1 
Tetthet a.35 g/cm 3 

 

 

 

10. Ytelsen til produktet som er identifisert i punkt 1 og 2, er i samsvar med den erklærte ytelsen i punkt 9. 

Ytelseserklæringen er utstedt under eneansvar av produsentens identifisering i punkt  4. 

Signert for og på vegne av produsenten av: Glen le Clercq  - 

European Technical Manager 
- Jeghar ikke noe å si.) 

 

 
Tyne &  Wear,  Storbritannia  ,  25 June 2019 

 

(place and date of 

issue) 

(signature) 


