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Tykkelse

Varme-
konduktivitet Varmemodstand

1. Varetypens unikke identifikationskode:

2. Type, parti eller serienummer:

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser I overens- 
 stemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation,  
 som påtænkt af producenten:

4. Fabrikantens navn og kontaktadresse:

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af
 byggevarens ydeevne, jf. Bilag V:

7. Navn og identifikationsnummer på det notificerede organ

9. Deklareret ydeevne - Væsentlige egenskaber (EN13164-ZA1)

PM XPS FOAM 300

Tykkelse 50 mm

Termisk isolering i byggeriet (ThIB) 
(ThIB) XPS/EN13164:2012+A1:2015

BEWI Insulation AB
Gårdsvägen 13
169 70 SOLNA

AVCP - System 3

FIW (N° 751); CSTB (N° 679)

YDEEVNEDEKLARATION
NO 00118785
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Tykkelse

Varme-
konduktivitet Varmemodstand

1. Varetypens unikke identifikationskode:

2. Type, parti eller serienummer:

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser I overens- 
 stemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation,  
 som påtænkt af producenten:

4. Fabrikantens navn og kontaktadresse:

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af
 byggevarens ydeevne, jf. Bilag V:

7. Navn og identifikationsnummer på det notificerede organ

9. Deklareret ydeevne - Væsentlige egenskaber (EN13164-ZA1)

PM XPS FOAM 300

Tykkelse 100 mm

Termisk isolering i byggeriet (ThIB) 
(ThIB) XPS/EN13164:2012+A1:2015

BEWI Insulation AB
Gårdsvägen 13
169 70 SOLNA

AVCP - System 3

FIW (N° 751); CSTB (N° 679)

YDEEVNEDEKLARATION
NO 00118785
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Dimensions tolerancer

Trykstyrke

Trækstyrke vinkelret på overfladerne

Forskydningsstyrke

Brand klasse

Kontinuerlig glødende forbrænding

Vandpermeabilitet Langtids vandoptagelse under vand

Langtids vandoptagelse ved diffusion

Vanddamps diffusionsmodstands faktor

Langtidslast

Se ovenfor       ogVarmemodstand og Varmekonduktivitet

Fryse / tø bestandighed efter langtids
vandoptagelse ved diffusion

Fryse / tø bestandighed efter langtids
vandoptagelse under vand

Dimensionsstabilitet under specificerede
temperatur-og fugtighedsforhold

Deformation under specificerede
trykbelastning-og temperaturforhold

Udledning af farlige stoffer til indeklimaet

«NPD» (No Performance Determined — ingen ydeevne fastlagt)

Reaktion ved brand udførelsen af XPS ændres ikke med tiden.

Vanddamps permeabilitet

Holdbarhed af trykstyrke mod 
ældning / nedbrydning

Holdbarheden for reaktion ved brand 
mod varme, vejrlig, aldring / 
nedbrydning

Holdbarhed af termisk modstand mod 
varme, vejrlig, aldring /nedbrydning

Farlige stoffer

300

2

NPD

NPD

2

9. Deklareret ydeevne - Væsentlige egenskaber (EN13164-ZA1)

10. Ydeevnen for den vare, der er anført, er I overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne  
 ydeevnedeklaration er udarbejdet I overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på ovennaevænte   
 fabrikants aneansvar. Ydeevnedeklarationen udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført I punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Fredrik Johansson

Managing Director Udstedelsesdato:  2013-07-01
Sverige Reviderede: 2021-10-11

Numbering according to CPR (Regulation EU No 305/2011) Annex III - only relevant items are listed.


