
5.Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:( Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz).…

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

-

PERFORMANS BEYANI

(DECLARATİON OF PERFORMANCE )

02
1. Ürün tipi kimlik kodu:

(Unique identification code of the product-type:)

17082016-DOP-02

2.Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince)

(Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):)

ADOFLOOR 2,5 mm- 0,30 - ADO - FL-1000

3.Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

İmalatçının teknik özelliklerine, ürün sınıfına uygun binalarda genel zemin kaplaması olarak kullanmak üzere (bkz. EN 14041) 

4.  İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince)

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

ADOPEN Plastik ve İnşaat San.A.Ş - Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah. 21. Cadde No:3 Döşemealtı/Antalya

HARMONİZE STANDART

Harmonised technical specification

PERFORMANS

Performance

Su Geçirmezlik

Water-tightness

6.Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5’inde belirtilen.):

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

Sistem +3
7.Uyumlu bir standardın kapsadığı bir inşaat ürünü ile ilgili performans bildiriminde bulunulması durumunda:

Üreticinin örneklemeye dayanılarak ilk tip testi için bir test raporu yayınlayan onaylanmış kuruluşun adı

(In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:)

(Name of the notified body, that issued a test report for initial type testing based on the sampling by the manufacturer)

-

8.Avrupa Teknik Değerlendirmesi yapılmış bir inşaat ürünü ile ilgili performans beyanı olması durumunda:

Üreticinin örneklemesine dayanarak ilk tip testi için bir test raporu yayınlayan onaylanmış kuruluşun adı.

(In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued: not applicable): 

NB Number :NB 0336

General website: www.tuv.com/nl

TÜV Rheinland Nederland B.V.

Postal address:            Parking and delivery:

P.O. Box 2220              Westervoortsedijk 73 (building SB)

6802 CE  ARNHEM       6827 AV  ARNHEM

The Netherlands            The Netherlands

9. PERFORMANS BEYANI 

(Declared performance)

NPD

NPD

0,0126W/m2K

TEMEL ÖZELLİKLER

Essential characteristics

Yangın Sınıfı

(Reaction to fire)

Pentaklorofenol İçeriği

(Content of Pentachlorophenol)

Formaldehit Emisyonları

(Formaldehyd Emissions)

Kayma Direnci 

(Slip resistance)

Elektriksel davranış (dağınık)

Electrical behavior (dissipative)
Elektriksel davranış (iletken)

Electrical behavior (conductive )

Elektriksel davranış (antistatik)

Electrical behavior (antistatic)

Isıl İletkenlik 

Thermal conductivity [W/mK]

10.     1 ve 2. maddelerde tanımlanan ürünün performansı, 9'uncu maddedeki beyan edilen performansa uygundur.

PERFORMANS BİLDİRGESİ

Bu performans beyanı, madde 4'te tanımlanan üreticinin tüm sorumluluğunda verilir.

Üretici adına ve adına imzalanan:

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SAN.A.Ş'ye ait ADOFLOOR marka 2,5 mm -0,30 mmHeterojen PVC Yer Döeşemesi Performans Beyanıdır.

DECLARATION OF PERFORMANCE

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Name of the notified body, that issued a test report for initial type testing based on the sampling by the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SAN.A.Ş

ANTALYA/TÜRKİYE  

01/12/2016                                                                                                                                 .....................................................

EN 14041: 2004/AC:2006

EN 14041: 2004/AC:2006

EN 14041: 2004/AC:2006

EN 14041: 2004/AC:2006

NPD

EN 14041: 2004/AC:2006

EN 14041: 2004/AC:2006

EN 14041: 2004/AC:2006

EN 14041: 2004/AC:2006

EN 14041: 2004/AC:2006

Bfl S1

˂0,2 mg/kg

≤ 0,01 ppm

Sınıf DS

(Class DS)

NPD



5.Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:( Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen görevleri haiz).…

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

-

PERFORMANS BEYANI

(DECLARATİON OF PERFORMANCE )

04
1. Ürün tipi kimlik kodu:

(Unique identification code of the product-type:)

26082016-DOP-04
2.Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince)

(Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):)

ADOFLOOR 5 mm- 0,30 - ADO - FL-1000
3.Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

İmalatçının teknik özelliklerine, ürün sınıfına uygun binalarda genel zemin kaplaması olarak kullanmak üzere (bkz. EN 14041) 

4.  İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile adresi (Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince)

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):

ADOPEN Plastik ve İnşaat San.A.Ş - Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Mah. 21. Cadde No:3 Döşemealtı/Antalya

HARMONİZE STANDART

Harmonised technical specification

PERFORMANS

Performance

Su Geçirmezlik

Water-tightness

6.Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri: (Bu Yönetmeliğin Ek-5’inde belirtilen.):

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

Sistem +3
7.Uyumlu bir standardın kapsadığı bir inşaat ürünü ile ilgili performans bildiriminde bulunulması durumunda:

Üreticinin örneklemeye dayanılarak ilk tip testi için bir test raporu yayınlayan onaylanmış kuruluşun adı

(In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:)

(Name of the notified body, that issued a test report for initial type testing based on the sampling by the manufacturer)

-
8.Avrupa Teknik Değerlendirmesi yapılmış bir inşaat ürünü ile ilgili performans beyanı olması durumunda:

Üreticinin örneklemesine dayanarak ilk tip testi için bir test raporu yayınlayan onaylanmış kuruluşun adı.

(In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical Assessment has been issued:

not applicable)

NB Number :NB 0336

General website: www.tuv.com/nl

TÜV Rheinland Nederland B.V.

Postal address:            Parking and delivery:

P.O. Box 2220              Westervoortsedijk 73 (building SB)

6802 CE  ARNHEM       6827 AV  ARNHEM

The Netherlands            The Netherlands9. PERFORMANS BEYANI 

(Declared performance)

NPD

Antistatik

Antistatic

0,0155W/m2K

TEMEL ÖZELLİKLER

Essential characteristics

Yangın Sınıfı

(Reaction to fire)

Pentaklorofenol İçeriği

(Content of Pentachlorophenol)

Formaldehit Emisyonları

(Formaldehyd Emissions)

Kayma Direnci 

(Slip resistance)

Elektriksel davranış (dağınık)

Electrical behavior (dissipative)
Elektriksel davranış (iletken)

Electrical behavior (conductive )
Elektriksel davranış (antistatik)

Electrical behavior (antistatic)

Isıl İletkenlik 

Thermal conductivity [W/mK]

10. 1 ve 2. maddelerde tanımlanan ürünün performansı, 9'uncu maddedeki beyan edilen performansa uygundur.

PERFORMANS BİLDİRGESİ

Bu performans beyanı, madde 4'te tanımlanan üreticinin tüm sorumluluğunda verilir.

Üretici adına ve adına imzalanan:

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.

ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SAN.A.Ş'ye ait ADOFLOOR marka 5 mm -0,30 mmHeterojen PVC Yer Döeşemesi Performans Beyanıdır.

DECLARATION OF PERFORMANCE

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4

Name of the notified body, that issued a test report for initial type testing based on the sampling by the manufacturer.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SAN.A.Ş

ANTALYA/TÜRKİYE  

01/12/2016                                                                                                                                 .....................................................

EN 14041: 2004/AC:2006

EN 14041: 2004/AC:2006

EN 14041: 2004/AC:2006

EN 14041: 2004/AC:2006

NPD

EN 14041: 2004/AC:2006

EN 14041: 2004/AC:2006

EN 14041: 2004/AC:2006

EN 14041: 2004/AC:2006

EN 14041: 2004/AC:2006

Bfl S1

˂0,1 mg/kg

≤ 0,01 ppm

Sınıf DS

(Class DS)

NPD


