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l. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Halotex Firesafe UV vindsperre

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren
i samsvar med artikkel 11 nr. 4:
111955,111958
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske
spesifikasjonen:
Brannhemmende vindsperre i brannklasse B s1 d0 og for vegg med spaltekledning.
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:
Nordic Waterproofing AS, Postboks 1034, 1803 Askim
Telefon: 69 83 34 40
E-post: post@nordicwaterproofing.com
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V,
System 3
7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
MPA Braunschweigh (0761) har utført tester til brannpåvirkning
KIWA TBU Greven (0799) har utført tester relatert til vanntetthet og sd-verdi.
9. Angitt ytelse
Vesentlige egenskaper

Ytelse

Enhet

Toleranse

Brannmotstand (klasse)
Vanntetthet (klasse)
Vanndampmotstand (sd-verdi)
Strekkstyrke langs/tvers

B s1 d0
Wl
0,13
340/340

m
N/50 mm

-0,03 I +0,03
-30 til +30

Bruddforlengelse langs/tvers
Rivestyrke langs/tvers

50/70
340/240

%

-15 til +15
-20til +20

N

EN 13859-2:
2014

co
Kuldemykhet
-20
Holdbarhet ved aldring:
- Vanntetthet
Wl
Klasse
- Strekkstyrke langs/tvers
-20 til +20
320/220
N/50 mm
- Bruddforlengelse
-15 til +15
50/60
%
langs/tvers
Inneholder ingen farlige stoffer (notat 1) ·
Farlige stoffer
Notat 1: Produktet inneholder ingen farlige stoffer som vurderes helse- eller miljøfarlige etter norsk lov.
10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen er
utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.
Undertegnet for produsenten av:
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Navn og stilling: Roger Mikalsen , Produktsjef
Signatur:

� -er

Sted og utstedelsesdato: Askim 20.11.2020

