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PRESTANDADEKLARATION
N R DS-PD.001.01
Produkttypens unika identifikationskod:
Ytterdörrar: Premium-, Basic-, Balkong- och Fritidsdörrar
Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet med artikel
11.4:
Produktunikt ID nr samt tillverkningsserienummer
Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen,
såsom förutsett av tillverkaren:
Ytterdörr för användning i byggnaders ytterväggar mellan interiör och exteriör miljö
Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:
Dooria Sverige AB, Prästgårdsvägen 81, 519 92 Kungsäter
I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:
Dooria Sverige AB, Prästgårdsvägen 81, 519 92 Kungsäter
Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System 3
För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
VTT Expert Services Oy, PL 1001, 02044 VTT
(det anmälda organets namn och identifikationsnummer, i förekommande fall)
har utfört Test enligt system 3
(beskrivning av de uppgifter för tredje part som anges i bilaga V)
och har utfärdat provnings-/beräkningsrapporter
(intyg om kontinuitet för produktens prestanda, intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik,
provnings-/beräkningsrapporter – i förekommande fall)
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ANGIVEN PRESTANDA
Noter till tabellen:
1. Kolumn 1 ska innehålla en förteckning över väsentliga egenskaper i enlighet med de harmoniserade tekniska
specifikationerna för avsedd användning eller avsedda användningar som anges i punkt 3 ovan.
2. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 och i överensstämmelse med kraven i artikel 6 ska kolumn 2
innehålla den angivna prestandan uttryckt i värde, eller klass eller i en beskrivning, i förhållande till motsvarande
väsentliga egenskaper. NPD (No Performance Determined, ingen prestanda fastställd) ska anges när ingen prestanda har angivits.
3. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 ska kolumn 3 innehålla
a) en daterad referens till motsvarande harmoniserade tekniska standard och, i förekommande fall, referensnumret för den
specifika eller lämpliga dokumentation som används,
eller
b) en daterad referens till motsvarande europeiska bedömningsdokument, i förekommande fall, och referensnummer för den
europeiska tekniska bedömning som används.
Väsentliga egenskaper
(se not 1)

Prestanda
(se not 2)

Harmoniserad teknisk
specifikation
(se not 3)

Fönster och dörrar Motståndsförmåga mot
vindlast

Klass C3

SS-EN 12210
2000-05-26

Fönster och dörrar Vattentäthet - Klassificering

Klass 9A

SS-EN 12210
2000-05-26

U ≤ 1,0 W/m2K

SS-EN-ISO 10077
2009-11-01

Klass 4

SS-EN-ISO 12207
2000-05-26

Termiska egenskaper hos
fönster, dörrar och jalusier Beräkning av
värmegenomgångskoefficient
Fönster och dörrar Lufttäthet - Klassificering

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produkten
Överensstämmer.
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:
Henrik Granath, VD
(namn och befattning)
Kungsäter 2013-06-28
(plats och dag för utfärdande)

(namnteckning)
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