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Prestandadeklaration 
BILAGA III, FÖRORDNING (EU) No. 305/2011 

 

 No. DOP.A_-PA.003.SV 
 
 
 
 

1. Produkttypens unika identifikationskod: Aquapan 

2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som 
möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel 11.4: 

A_-PA  
(lot No. see packaging label) 
Metal roofing sheet for do-it-yourself 

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet 
med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, 
såsom förutsett av tillverkaren: 

Självbärande plåt för taktäckning och väggbeklädnad.  
EN14782 - 2006. 

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade 
varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5: 

Metrotile ® 

Metrotile Europe N.V. 
Michielenweg 3, 3700 TONGEREN, Belgium 
Tel. +32 12 24 18 01 | Fax. +32 12 24 18 02 
Email: info@metrotile.eu 

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens 
representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 
12.2: 

Not applicable (see 4) 

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av 
byggproduktens prestanda enligt bilaga V: 

System 4  

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som 
omfattas av en harmoniserad standard: 

Not applicable 

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för 
vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: 

Not applicable 

9. Declared performance  

 Väsentliga egenskaper Värde Harmoniserad 
teknisk specifikation 

Mechanical resistance No performance determined 

EN14782-2006 

Vattentäthet Waterproof 

Dimensionsförändring 12 x 10-6 K-1 

Release of regulated subst. No performance determined 
 

External fire resistance BROOFT1 (PCS ≤ 4,0 MJ/m²) 

Reaction to fire F 

Hållbarhet EN10346 
DX52 - 0.41mm 
+ZM120/AZ150 

EN10346 
DX52 - 0.45mm 
+ZM250/AZ185 

EN10346 
DX52 - 0.6/0.9mm 

+ZM250/AZ185 

  

10. 

 

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. 
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4. 

Undertecknat för tillverkaren av: 

 


