
[NO1/0017.0/SE]

PRESTANDADEKLARATION: Nr. CPR-NO1/0017
1. Produkttypens unika identifikationskod: MAPEFLOOR SL 
2. Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet

med artikel 11.4:
Ytskyddsprodukt - Beläggning

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska 
specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren: 

Avsedd att användas som ytskyddsprodukt – ytskikt 
1.3 Inträngningsskydd, 2.2 Fuktkontroll, 5.1 Ytskydd, 8.2 Ökning av resistivitet

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som 
krävs i artikel 11.5:  MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norge)  www.mapei.no

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i 
artikel 12.2: Ej tillämpligt

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V: 
System 2+
System 3 för brandegenskaper

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Det tekniska kontrollorganet Sintef Byggforsk nr. 1071, utförde första inspektionen av 
produktionsanläggning och produktionsstyrningen (FPC), samt löpande övervakning, kontroll och 
utvärdering av produktionsstyrningen (FPC), enligt system 2+, och har utställt FPC-certifikat nr. 1071– CPD – 
1674. 
Det tekniska kontrollorganet MPA Dresden GmbH N. 0767, utförde klassificeringen av brandegenskaper med 
prover tagna av tillverkaren enligt system 3, och har utgivit rapporten N. 2012-B-0952/01.

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:
 Ej tillämpligt

9. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk 
specifikation

Tryckhållfasthet:
Nötningshållfasthet:
Genomsläpplighet för CO2:
Ånggenomsläpplighet:
Kapillär absorptionsförmåga och vattengenomsläpplighet:
Slaghållfasthet:
Vidhäftningshållfasthet i utdragsprov:
Brandegenskaper:
Farliga ämnen:

Class II
< 3000mg
Sd > 50 m
Class II

w < 0,01 kg/m2*h0,5

Class I
>2,0 N/mm2

Bfl –s1
NPD

EN 1504-2:2004

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: Trond Hagerud – Verkställande direktör
(namn och befattning)

Sagstua, 01/07/2013 ………………………………
(plats och dag för utfärdande)) (namnteckning))



CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 13813:2002

1071 
0767

Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway)
www.mapei.no

13
CRP-NO1/0017
EN 1504-2:2004

MAPEFLOOR SL
Intended to be used as surface protection products – coating 

1.3 Ingress protection
2.2 Moisture control

5.1 Physical resistance
8.2 Increasing resistivity

Compressive strength Class II

Abrasion resistance < 3000mg

Permeability to CO2 Sd > 50 m

Water vapour permeability Class II

Capillary absorption and permeability to 
water

w < 0,01 
kg/m2*h0,5

Impact resistance Class I

Adhesion strength by pull off test >2,0 N/mm2

Reaction to fire Bfl –s1

Dangerous substances NPD
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