
  
                                                                                                                                                     

 

YTELSESERKLÆRING 
 
Nr. 001. CPR. NTFMP FA 

 
 
1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:  

 
Nortett Takfot og Møneplate 
 

2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør 
identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: 
  
  

Dimensjon Farge Produktnr 

 sort 110233 

Takfot 
1,00 x 0,33 m 
Møneplate 
333 x 333 mm 

rød 110457 

gråmix 110656 

rødmix 110779 

grå 111361 

   

 
 
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante 

harmoniserte tekniske spesifikasjonen   
 

Nortett Takfot og møneplatte brukes som takbelegg på skrå tak med fall ned til 15° lagt på 
bærende taktro av bord eller kryssfiner. 

 
 
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 

nr. 5: 
 
Nordic Waterproofing Oy 
Puistokatu 25- 27, 08150 Lohja 
P. 010 851 1000 
www.kerabit.fi  

 
 
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som 

fastsatt i vedlegg V,   
 
AVCP 3   
  
 

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert 
standard: 
 
 
VTT Expert Services Ltd nummer 0809 har gjennomført innledende inspeksjon av fabrikken 
og av fabrikkens produksjonskontroll og kontinuerlig overvåking, vurdering og evaluering av 
produksjonskontroll og utstedt samsvarssertifikat for produksjonskontroll i fabrikken 0809-
CPR-1030 
 
 
 



  
                                                                                                                                                     

 
9. Angitt ytelse 
 

Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon 

Strekkstyrke (bredde)  
Strekkstyrke (høyde) 

≥ 600 N/50 mm 
≥ 400 N/50 mm  

 
 
 
 
 

EN 544: 2011 
 

Spikerrevestyrke (høyde) ≥ 100 N 

Utvendig brannpåvirkning BROOF(t2) 

Reaksjon ved brann   Klasse E 

Vekt av bitumen ≥1300 g/m² 

Motstand mot UV Ingen sprekker 

Dimensjon takfot 
- bredde  
- høyde 

Dimensjon møneplatte 
- bredde  
- høyde 

 
1000 mm, ± 3 mm 
333 mm, ± 3 mm 
 
333 mm, ± 3 mm 
333 mm, ± 3 mm 

Varmesig ved 90 °C ≤ 2 mm 

Granulatets vedheft ≤ 2,5 g 

Vannabsorpsjon ≤ 2 % 

 

 
 

 

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 og på vegne av produsenten av: 

 
Lohja 13.9.2016 
 

 
 
Pertti Nurmi 
Utvikling og Kvalitetssjef 
Nordic Waterproofing Oy 
 


