Suoritustasoilmoitus
Declaration of Performance (DoP)
0007CPR/4646/20160307
1. Tuotenimi / product name

ISO-DRAIN eco 8 D
2. Tuotteen tyyppi / product type

Art.-No.: 8 CZ 12 xx xxxx x 50
(lot no. katso tuote / see product)

3. Käyttötarkoitus / Intended use
Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset kosteuseristeet mukaan lukien perustusten muoviset
ja kumiset vedenpaine-eristeet, tyyppi V.
Waterproofing sheet for damp proof sheets, type V
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite /
Name, registered trade name
Herstellercode HOBY
INTERPLAST Kunststoffe s.r.o.
Alejni 630
41742 Krupka
Czech Republik
Factory Code Krupka
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2
kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite / Where applicable, name and contact
adress of the authorised representative whose mandate covers the task specified in
Article 12(2)
katso kohta 4
see above
6. AVCP-luokka / AVCP
System 2+
7. Notified Body
Ilmoitettu tuotesertifiointilaitos SKZ Testing GmbH (ID 1213) suoritti järjestelmän mukaisesti
tuotantolaitoksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen,
tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja evaluoinnin ja antoi
tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen FPC no. 4646.

In case of the DoP concerning a construction product covered bei the harmonized
standard: DIN EN 13967:2012.
Notified body SKZ Testing GmbH (ID 1213) performed the initial inspection of the
manufacturing plant und of factory production control (FPC) and the continuous surveillance,
assessment and evaluation of FPC and issued the certificate of conformity of the FPC no.
4646.
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8. Leistungserklärung / declared performance
olennaiset ominaisuudet

suoritustaso

menetelmä

essential characteristics

performance

test standard

Vedenpaineenkestävyys
Water tightness (60 kPa; 24h)

waterproof

EN 1928

kestää

DIN EN

Puristuslujuus
Compressive strength
Naulanvarrenrepäisylujuus
(Nagelschaft)
Tear resistance
Vetolujuus
Tensile strength
Venymä
Elongation
Puristusviruma
Compressive creep (resistance to
static load)
Iskunkestävyys
Impact resistance
Kesävyys vanhennuksen jälkeen
Durability againsts ageing
Kemiallinen kestävyys
Durability against chemicals
Palokäyttäytyminen
Fire resistance
Vaaralliset aineet

kN/m²

DIN EN ISO
25619-2
DIN EN 12310-1

kN/m

npd

DIN EN ISO
10319:1996
DIN EN ISO
10319:1996
DIN EN 13967
Annex B

npd

DIN EN 12691

npd

EN 1296 / EN
1928
EN 1296 / EN
1928
DIN EN 13501-1

Alle EU:n kansallisten vaatimusten

hazardous substances

Less than limited by national regulations.

250
MD npd
CMD npd
MD
CMD
MD
CMD

npd
F

npd
npd
npd
npd

Harmonisoitu
tuotestandardi
harmonised
technical
specification:

%

13967:2012

Voimassa EU jäsenvaltioissa.
National
regulations valid
in EU member
states.

9. Erklärte Leistung / Declaration
Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä
suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nimi (Asema)

_D. Gust (QA)

_Haiterbach 07.03.2016__

____________________________________

Paikka

allekirjoitus

Place/date

signature
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