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VERSJON:1.2

lht. krav i BREEAM-NOR 2016 versjon 7.2 (o2.o5.t71

Dette skjemaet skal fylles ut av PRoDUSENT av treplater ifølge EN 13986:2004.
Som treplater gjelder:

.
.
.

.
.
.

sponplater
Fiberplater, også MDF og oSB
sementbundne sponplater

Kryssfiner

Heltreplater
Akustikkplater

Gogkiente sertifiseringsordninger er E1 med Mlr,ECt2, miljømerket Svanen, SINTEF Teknisk
godkjenning eller ECOproduct nivå 2 (grØnn) for innendørsutslipp.
Har produktet en godkjent sertifiseringsordning er det ikke nodvendig å fylle ut dette
skjemaet. Koble sertifiseringsordning opp til produktet i goBlM.
lGodkjent ytelsessrendard NS,€il 1525t20O7, Tillegg
2

C

Godkjent ytelsesstanda.d GEV Emi.ode

Det er viktiB at opplysningene gitt her er riktige, og det oppfordres

til grundighet når man
produktet
undersøker hvorvidt emisjonstester ogleller testrapporter viser at
tilfredsstiller de
standardene og emisjonsgrensene som BREEAM-NOR stiller krav til. Ved tvil bør produsenten
benytte egne interne og eksteme konsulenter. Feilaktige og villedende opplysninger kan få
iuridiske ettercpill. Ferdig utfylt skjema undertegnes av en iglig§!3ggy3! jgSgqgg hos
produsent, for eksempel teknisk sjef eller daglig leder,

Arbor-Kragerø AS
Malt og umalt MDF - vegg og tak, maling of flekkmaling
24021 97 4, 24024846. 421 087 95

Følgende bekreftes av produsent:
1. Produktet er i henhold

til

produktstandard: EN 13986:2004.

2, Produktet har en emisionstest3 som viser at emisjoner er lavere enn verdiel vist
BREEAM-NOR 2016 Tabell 15 i henhold til produktets tilsiktede bruk.

i

3, Produsent bekrefter fravær av regulerte treimpregneringsmidler,

skjemaet er uwiklet av SKANSKA NoRGE As, vEIDEXKE ENTREPRENøRAS, NCC NORGE AS og A5 8ACKE, Det distribu eres fritt tiennom
Cobuilder Collaborate. Erukere av skjemaet er selv ansvarli8e for å forsikre set om at de bruker rikti8versjon og at innholdet er riktig.
verken SKA SKÅ I{ORGE aS, VEIDEKrc ENTR€PREiIøR aS, NCC I{ORGE AS, aS SACKE eller Cobuilder aS kan holdes ansvarliSe for
eventuelle feil. Utfylte skjema er ingen offisiell godkjenningfra SI«NSKA NORGE AS, VEIDEKKE
Side 1 av
ENTREPRENøR AS, NCC NORGE AS, AS BACKE elier Cobuilder AS.
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lht. krav i BREEAM-NOR 2016 versjon 1.2 (02.05.17)

for alle

Tabell 15:

Foimaldehyd 3d x
Formaldehyd 28d x
Kreftfrem

160
50
40

477

TVOC 28d

ka

5o
50

104

5

10

4260
3550

710

10

77

1

llende

forbindelser/
Karsinogener

3Dokumentarjon (test etter godkient prrve§landa.d) kan ettersprrres ved behov
g&/m':h
'vise samavar med enhet Æ/m3 eller
*L,islipprnivåene for 3 eller 28 dager kan leggestilSninn for å dolomentere samsvar.

3. Emisjonstest er utført etter følgende Eodkjente prøvin8standarder:
E1 (formaldehyd) ihenhold til 7L7-tiZOU, EN 7 !7-Zi!994, EN 120:1992.

.
.

lso 16000-9 sammen med ISO 15t)0G6 (flyktige or8aniske forbindelser), lso 160m-3
(formaldehyd).

Prøving og beregning skal skje i samsvar med EN 16516.

J

uridisk

pato:116121

Kristian D. H.

Phippr

Stitting:daglig

Signatur:

aws-ry

skiemeet er utviklet av sKANsxA NoRGE aS, vEtDE(KE EIITREPRENøRAs, Ncc NoRG€ as ogas BACKE. D€t distribueres fritt Sjennom
Cobuilder Collaborate. Brukere av skjemaet er selv ansva.liBe {or å lorsikre se8 om at de b.uket .iktig versjo. 08 at innholdet er riktiS.
verken sKANs(A NORGE A5, VETDEKKE ENTREpRENøRAS, NCC NORGE AS, AS SACKE eller Cobuilder AS kan holdes ansvarllSe for
eventuelle feil. Utryhe skjema er ingen offisiell Sodkjen in8 fra SKANSI(A NORGE AS, VEIDEI(KE
Side 2 av
EHTREPRENøRAS, NCC NORGE aS, As BACXI eller Cobuilder AS.
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