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PRESTANDADEKLARATION (DOP) 
i enlighet med bilaga III i EU: s förordning nr 305/2011 

Byggproduktförordningen (CPR) 
Ändrad genom kommissionens delegerade förordning (EU) No 574/2014 

 
 

 
För produkten ARDEX A 950 

Nr .56171 
 
 

1. Den unika identifikationskoden för produkttypen: EN 13813:CT-C12-F3;Polymer-
modifierad 
 

 
2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, 

harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:  
 

Cementbaserad väggspackelmassa för inomhusbruk             
 

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt 
kontaktadress  

ARDEX Skandinavia A/S, Marielundvej 4, 2730 Herlev, Danmark 
 

4. Namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de 
uppgifter som anges i artikel 12.2: 
                                                               Ej relevant 

 
5. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens 

prestanda enligt bilaga V: System 4 
 

6. A. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en           
harmoniserad standard: 
Det anmälda organet Ej relevant och identifikationsnummer  
 
 

 
6. B. Om prestandadeklarationen är tillämplig på en konstruktion i vilken en europeisk 

teknisk bedömning har upprättats: 
                                                          Ej relevant 
 

 
 
 

7. Angivna prestanda:  
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Väsentliga egenskaper 

 
Prestanda 

Harmoniserad 
teknisk 

specifikation 

Brandklass E EN 13813:2002 

Frigörande av korrosiva 

ämnen 

CT EN 13813:2002 

Vattengenomsläpplighet NPD EN 13813:2002 

     Vattenångpermeabilitet NPD EN 13813:2002 

Tryckhållfasthet C12 EN 13813:2002 

Böjdraghållfasthet F3 EN 13813:2002 

Nötningsmotstånd  enligt 

BCA 

 

NPD EN 13813:2002 

Ljudisolering NPD EN 13813:2002 

Ljudabsorption NPD EN 13813:2002 

Termisk motståndskraft NPD EN 13813:2002 

Kemikalisk motståndskraft NPD EN 13813:2002 

 

Frigörande av farliga ämnen 

 

Se säkerhetsdatabladet för produkten. 

 
 
8. Prestanda för produkten som identifieras ovan är i överenstämmelse med 

uppsättningen av deklarerad prestanda. 
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Denna prestandadeklaration utfärdas, i enlighet med förordning (EU) nummer 
305/2011, under ensamt ansvar av tillverkaren som identifieras ovan. 
 

Undertecknat för tillverkaren: 

 
 

 


