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Presetandadeklaration 

(DECLARATION OF PERFORMANCE) 
enligt Annex III Regulation (EU) No 305/2011 

(Construction Product Regulation 
 

DoP _ [SE] _ 001_No 11001191-1501 
 
1. Produkttypens unika identifikationskod: 
  

BOSTIK A990 PREMIUM ACRYLIC  
 
2. Typ- parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av 

byggprodukten i enlighet med Artikel 11 nr 4:  
 

Batchnumber: se förpackningen 
 
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, 

harmoniserade tekniska specifikationen såsom förutsett av tillverkaren: 
 

Fogmassa för fasad användning inomhus och utomhus 
EN 15651-1: F-EXT-INT 

CLASS 12.5P 
 

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

enligt vad som krävs i artikel 11 nr. 5: 
 

BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT 
 
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de 

uppgifter som anges i artikel 12 nr. 2: ej relevant 
 
6. Systemet eller systemen för bedömning av fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt 

bilaga V: 
System 3 

System 3 för bradtekniska tester 
 
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad 

standard:  
 
Anmält testorgan SKZ Tecona GmbH, identifikationsnummer 1213, utförde enligt EN 15651-1 typtest och 
test av brandtekniska egenskaper och utfärdade testrapport och klassificerings rapport.  
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8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk 
bedömning har utfärdats: ej relevant (se punkt 7)  

 
9. Angiven prestanda: 

Bearbetning:  Metod A (enligt ISO 8340) 
Underlag:   Murbruk  M2 (utan primer) 
    

 Väsentlige egenskaper Prestanda Harmoniserad tekisk 
specifikation 

Brandklass Klass E 

EN 15651-1:2012 

Utsläpp av miljö och hälsofarliga kemikalier Ingen prestanda 
deklarerad (*) 

Vatten- och lufttäthet   
Flödesmotstånd ≤ 3 mm 
Volymförlust ≤ 25 % 
Hållfasthetsegenskaper i expanderat läget 
vid nersänkning i vatten (elastisk) 

≥ 100 % 

Hållbarhet Godkänd 
 (*) Se Säkerhetsdatablad 
 
Då den specifika tekniska dokumentationen används i enlighet med artikel 37 och 38, kraven som 
produkten uppfyller: ej relevant 
 
10.  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:  

 
 
 
 
Vincent Imbos 
Managing Director 
Oosterhout, 12/2018 

 


