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Quick-Step Laminate

2.

3.

4.

5.

6.

EPH - Dresden - Germany - NB 0766  ikke anvendelig

 bemyndiget organ  attest for byggevarens ydeevnes konstans

7.

8.  Deklareret ydeevne

 Væsentlige egenskaber  Ydeevne  Harmoniserede tekniske specifikationer

 Brandklasse

indholdet af farlige stoffer

HCHO emissionen

VOC emissionen uden HCHO TVOC < 0,5mg/m³

 Skridsikkerhed

 vandtæthed NA

 Elektrisk adfærd (antistatisk)

 varmeledningsevne [W/mK]

Th resistance: 0.051 (7mm); 0,055 

(8mm); 0,059 (9mm); 0,061 (9.5mm); 

0.071 (12mm) (m²K/W)

9

Jasper De Jaeger, Technical Services Manager

 (navn og stilling)

23.09.2020, Wielsbeke

 (sted og dato)  (underskrift)

 Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering:

 ikke anvendelig

EN 14041:2004 / AC:2006

 Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

 Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.

 Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

 ikke anvendelig

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

 System 3

 Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret standard:

Navn på den anmeldte testlaboratorium, der har udstedt overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol, inspektionsrapporter og beregning rapporter (hvis 

relevant).

  Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten:

 Til brug som gulvbelægning i bygninger (se EN 14041) i henhold til producentens specifikationer.

 Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

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

YDEEVNEDEKLARATION
QSL0501 (incl. old QL0501 / QL0502 / QPR0501 / QPR0502)

 Varetypens unikke identifikationskode:

 Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

 Laminate floor coverings folowing EN13329 7 - 12 mm


