schwedisch

Prestandadeklaration
1309-CPR-0105
1.

Gångjärn modell:

KT-R Rollenband, 2-delat

2.

Ident-nr.:

K702_XXXX, K703_XXXX

3.

Användningsändamål:

Dörrar

4.

Tillverkare:

Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Postfach 30 01 09
41181 Mönchengladbach

5.

System för bedömning av prestandan:

6.

Harmoniserad standard:

EN 1935:2002

7.

Anmält organ:

PIV, No. 1309, Prüfinstitut Schlösser und
Beschläge, Velbert har i sin egenskap som
anmält provlaboratorium enl. EN 1935:2002
genomfört den första utvärderingen för 8.1 till 8.9
och därefter sammanställt
klassifikationsrapporterna

8.

Väsentliga egenskaper:

9.

1

Väsentlig egenskap

Prestanda

8.1 Användningsklass
8.2 Testcykler vid kontinuerlig användning
8.3 Dörrens vikt
8.4 Brandmotstånd
8.5 Säkerhet
8.6 Korrosionsbeständighet
8.7 Inbrottshämmande/skydd
8.8 Gångjärnsklass
8.9 Farliga ämnen

4
200.000
120 kg
0
1
4/5
1
13
-

Harmoniserad teknisk
specifikation
EN 1935:2002
EN 1935:2002
EN 1935:2002
EN 1634-1
EN 1935:2002
EN 1670:2007
EN 1935:2002
EN 1935:2002
EN 1935:2002

Produktens prestanda enl. nummer 1 och 2 motsvarar deklarerad prestanda enl. nummer
8.

Undertecknat för tillverkaren av:

Eckhard Meyer
VD på
Mönchengladbach, 12.04.2016

Dr. Hahn GmbH & Co. KG - Trompeterallee 163 - 170 - D- 41189 Mönchengladbach - hahn@dr-hahn.de

Certifikat för konstant prestanda
1309 - CPR - 0105
I överensstämmelse med EU-förordning nr. 305/2011 från Europaparlamentet och rådet av den 2011-03-09
(Byggproduktförordningen eller CPR), gäller detta certifikat för byggprodukten

KT-R Rollenband
Artikelnummer: K702_XXXX; K703_XXXX

Utförande: 2-delad
som släppts ut på marknaden under namnet eller handelsmärket av

Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Trompeterallee 162-170
41189 Mönchengladbach
och som producerats i produktionsanläggningen

41189 Mönchengladbach
Trompeterallee 162-185
Detta certifikat intygar att samtliga bestämmelser om utvärdering och kontroll av konstant prestanda som beskrivs
i bilaga ZA i standarden

EN 1935:2002/AC:2003
inom ramen för system 1 tillämpas för prestandan enligt anvisningarna i detta certifikat samt att byggproduktens
prestanda värderas som konstant.

Produkt Klassifizierungsschlüssel

4

7

6

0

1

4(5*)

1

13

Lämplig för användning vid utrymningsdörrar
*klass 5 enligt DIN EN 1670:2007

Detta certifikat utfärdades för första gången 06.01.2009 och förblir giltigt tills antingen den harmoniserade
standarden, byggprodukten, systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av konstant prestanda eller
produktionsvillkoren i fabriken ändras väsentligt, eller tills certifikatet upphävs eller dras in av nämnda
certifieringsorgan.

Schwedisch

Schwedisch

Säkerhetsintyg
REACH-förordning 1907/2006/EG

Bästa kund,

Den 1 juni 2007 trädde EG-förordningen 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (REACH) i kraft. Syftet är att registrera och utvärdera alla kemikalier som
kommer till användning i Europeiska Unionen.
Dr. Hahn GmbH & Co. KG tillverkar gångjärn och är därmed en producent av s k "varor". Vi
producerar inga egna kemiska ämnen, utan använder dem endast som tillsatsmedel i vår produktion. I
vår egenskap av "nedströmsanvändare" är vi inte skyldiga att på egen hand förregistrera oss, utan är
beroende av informationen och i särskild mån registreringen av använda kemiska ämnen som utförts
av våra underleverantörer. Förregistreringsfasen som löpte ut den 1 december 2008 har nu avslutats
och har hittills inte lett till några märkbara begränsningar av vårt produkt- och servicesortiment.
Enligt vår aktuella kunskapsnivå och hittills föreliggande information från våra underleverantörer,
innehåller de varor som vi levererat till er inga ämnen som ingår i listan över ämnen som anses vara
särskilt farliga (SVHC, version 20 juni 2013) enl. bilaga XIV i REACH-förordningen.
Denna produktinformation baseras på vår aktuella kunskapsnivå och erfarenheter.

Vi står gärna till tjänst med ytterligare information.

Med vänlig hälsning
Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Ulli Cremers
QMB

Mönchengladbach, den 24.06.2013

Dr. Hahn GmbH & Co. KG - Trompeterallee 163 - 170 - D- 41189 Mönchengladbach - hahn@dr-hahn.de
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