






                            EC SAMSVARSSERTIFIKAT
                                              0086-C P D-466628

I samsvar med Europarådets direktiv 89/106/EEC av 21. desember 1988 om tilnærming av
medlemsstatenes lover og forskrifter om byggevarer (Construction Products Directive - CPD), endret med
Direktiv 93/68/EEC av Eurparådet 22. juli 1993, erklæres byggevareproduktet;

                           Termisk isolasjon av mineralull
                     for å være i samsvar med brannklasse A1. Se detaljer i medfølgende informasjonsskriv.

                                           Produktet er produsert og markedsført av

                                       Knauf Insulation Limited
                     Knauf Insulation Limited, Queensferry Works, Flintshire Ch5 2DB, Storbritannia

og fremlegges for fabrikkproduksjonskontroll av produsenten. Teknisk kontrollorgan - BSI Product
Services - har utført innledende typeprøving av produktet, innledende
inspeksjon av fabrikkanlegget og fabrikkens produksjonskontroll, og gjennomfører kontinuerlig overvåking,
vurdering og godkjenning av fabrikkens produksjonskontroll.
Dette sertifikatet bekrefter at alle forskrifter som gjelder attestasjon av samsvar og produktegenskaper

beskrevet i Vedlegg ZA i standard

                                             EN 13162 : 2001
                    Termiske isolasjonsprodukter av mineralull for bygninger

ble benyttet og at produktet oppfyller alle de foreskrevne krav. Vurderingen av samsvar ble gjort
i overensstemmelse med EN 13172. Klassifisering av produktenes egenskaper ved brannpåvirkning ble gjort
basert på EN 13501-1. Alle forskrifter som gjelder for produktegenskaper i disse standardene ble møtt.

For og på vegne av British Standards Institution, teknisk kontrollorgan for ovenfor nevnte direktiv,
(Teknisk kontrollorgan nummer 0086)

David Ford, Administrerende Direktør, BSI Product Services – Global

6. November 2008

Dette sertifikatet ble først utstedt 14. februar 2003

Det er gyldig så lenge vilkårene i den harmoniserte, tekniske
spesifikasjonen blir opprettholdt, og produksjonsforholdene i fabrikken eller produktkontrollen
i seg selv ikke endres betydelig.

The British Standards Institution er inkorporert av Royal Charter

Product Services
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Tlf: +44 (0)8450 765600 www.bsi-global.com
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                          EC SAMSVARSSERTIFIKAT

                                           0086-C P 0-466628

                MEDFØLGENDE INFORMAJSONSSKRIV

                                   Knauf Insulation Limited
                 Knauf Insulation Limited, Queensferry Works, Flintshire Ch5 2DB, Storbritannia

Produktinformasjon:

Alle ubelagte isolasjonsprodukter av
 mineralull for bygninger fremstilt i henhold til Knaufs mineralspesifikasjon HA14 med
tilsetning av harpiksbindemiddel blandet i henhold til Knaufs spesifikasjon 03 innenfor
følgende produktparametere:

% bindemiddelinnhold       Tetthetsskala

< 3.0%                             200 kg/m3

<2.7%                           33-45 kg/m3

<2.3%                           23-100 kg/m3

<2.1%                           100-160 kg/m3

Alle isolasjonsprodukter av mineralull
 for bygninger fremstilt i henhold til Knaufs mineralspesifikasjon HA14 med tilsetning av
harpiksbindemiddel i henhold til Knaufs spesifikasjon 03 og belagt med klasse 1 folie
(RMS/QF/013) innenfor følgende produktparametere:

Produktene ble tidligere dekket av EF-samsvarssertifikat nummer 0086-CPD-478049.

% bindemiddelinnhold       Tetthetsskala                        Tykkelsesområde

< 2.7%                             45 kg/m3                                             25-100mm
 < 2.3%                            45-140 kg/m3                                   25-100mm

Alle ubelagte isolasjonsprodukter av
 mineralull for bygninger fremstilt i henhold til Knaufs mineralspesifikasjon HA14 med
tilsetning av harpiksbindemiddel blandet i henhold til Knaufs spesifikasjon 13 innenfor
følgende produktparametere.

% bindemiddelinnhold       Tetthetsskala

< 2.7%                          30-140 kg/m3  

< 3%                              100-200  kg/m3



                                             EC SAMSVARSSERTIFIKAT

0086-CPD-466628

                     MEDFØLGENDE INFORMAJSONSSKRIV

                                                              Knauf Insulation Limited
                          Knauf Insulation Limited, Queensferry Works, Flintshire Ch5 2DB, Storbritannia

Alle ubelagte isolasjonsprodukter av
 mineralull for bygninger fremstilt i henhold til Knaufs mineralspesifikasjon HA14 med
tilsetning av Knaufs ECOSE-teknologi bindemiddel innenfor følgende produktparametere:

% bindemiddelinnhold       Tetthetsskala

< 3.0%                          30-200 kg/m3  

Alle isolasjonsprodukter av mineralull
 for bygninger fremstilt i henhold til Knaufs mineralspesifikasjon HA14 med tilsetning av
Knaufs ECOSE-teknologi bindemiddel og belagt med klasse O folie (RMS/QF/013) innenfor
følgende produktparametere:

% bindemiddelinnhold       Tetthetsskala                    Tykkelsesområde

< 3.0%                             140 kg/m3                                             25-100mm

Alle ubelagte isolasjonsprodukter av
 mineralull for bygninger fremstilt i henhold til Knaufs mineralspesifikasjon HA14 med
tilsetning av Knaufs ECOSE-teknologi vannavstøtende bindemiddel innenfor følgende
produktparametere:

% bindemiddelinnhold       Tetthetsskala

< 3.0%                          30-200 kg/m3  




