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EN ISO 105-B02
0

EN ISO 26987
very good

DS./R9

INDEX 0

Resistance to large ball (RLB) 1800mm ISO 24334
Slip Resistance EN 13893 / DIN 51130

Castor chair resistance
no damage on wear layer, no stratification

Locking strength
long edge
short edge

0

N/A
N/A
0

EN432-2

W
25 000                                             

result

EN 1815

≥6
Light fastness

result

Thermal Resitance 0,015m2k/W +/-10% EN 12664

Antistatic properties/ electrical properties <2kV

Resistance to stain and chemicals
result

0 EN 717-1

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 

0
PASS/E1

ΔLw 15 dB (+/-2dB)
0
0
0
0
0

Multiprotec LVT Fastlay
0
0
0
0

EN 12524Underfloor heating Yes, max. 27 ˚

klejone do podłoża ΔLw 3 dB (+/-2dB)
with underlay EN ISO 717-2Impact sound improvement (IS)

0
0

EN ISO 4918

result 0,05mmResidual Indentation

EN ISO 660-2

EN ISO 24343-1

Class of use RESIDENTIAL
Class of use COMMERCIAL
Class of use INDUSTRIAL
Reaction to fire

Wear Resistance  T
≤0,10mmnorm

Dimensional Stability norm
result EN ISO 23999

23 EN 685 / EN ISO 10874
EN 685 / EN ISO 10874
EN 685 / EN ISO 10874

EN 13501

0,15%
≤0,25% 

Bfl-s1
42
33

2.

EAN code on the packaging
Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:
The product used to finish floors. Detailed destiny depends on the model and is described in the accompanying product 
information

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant:
4.

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under:

Technical Parameters 0 0

Declaration of Performance
VFW25055/1 EN 14041:2006

Unique identification code of the product-type
AROQ WOOD

EN 14041:2006
Declared performance

Decora S.A.; Ignacego Prądzyńskiego 24a; 63-000 Środa Wielkopolska; Poland

Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
Not Applicable
System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:
System number 4
In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard: EN 14041:2006

Teljesítmény nyilatkozat

A termék egyedi azonosító jele:

Tipus, tétel vagy sorozatszam vagy bármilyen egyéb, az épitesi termék azonosítását lehetővé tevő elem a 11. cikk (4) 
bekezdese szerint:
EAN kód a csomagoláson

Az építési termék tervezett felhasználási területei a gyártó szándéka szerint, a vonatkozó harmonizalt műszaki 
specifikációnak megfelelően:
A termék padlók befejezésére szolgál. Részletes leírás a termék gyártói műszaki leírásában.

A gyártó neve, bejegyzett márkaneve, vagy bejegyzett védjegye, valamint kapcsolattartási címe a 11. cikk
(5) bekezdésének előírása szerint:

Amennyiben alkalmazható, azon meghatalmazot képviselő neve és kapcsolattartási címe, akinek a megbízása a 12. cikk 
(2) bekezdesdben meghatározott feladatokat tartalmazza: Nem alkalmazható

Az építési termék paraméter-állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló  rendszerek) az V. melléklet szerint:
4-es rendszer

Az építési termékre vonatkozóan Európai Műszaki Értékelést adtak ki:

Deklarált paraméterek:

Technikai paraméterek
Háztartási használati osztály
Kereskedelmi használati osztály
Ipari használati osztály
Tűzállóság

eredmény

eredmény

Kopásállóság

Egyenetlenségek

Görgős szék teszt
nincs sérülés a felületi rétegen, karcmentes

Mérettartás

hosszú szél
rövid szélZáróerő

RLB
Csúszásállóság
Antisztatikus/elektromos töltöttség

Folt és kemikália-állóság eredmény

eredmény

eredmény

nagyon jó

Fényállóság
Hőállóság
Padlófűtés Igen, max.
Hanghatás-elnyelés (IS) alátéttel

hordozóhoz ragasztva

Az 1. es 2. pontban meghatározott termék paraméterei megfelelnek a 8. pontban szereplő bejelentett paramétereknek.
Jelen műszaki nyilatkozat a 4. pontbam meghatározott gyártó kizárólagos felelősségére került kiadásra.


