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u
identifikkationskod:
2. Typ- parti- eller se
erienummer eller någon
annan beteckning
b
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g
av bygg
gprodukten i enlighet med
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4):
3. Bygg
gproduktens
s avsedda a
användning
eller anvvändningar i enlighet me
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tillämplig
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om förutsett a
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en:
4. Tillve
erkarens namn, registre
erade
varumärke
företagssnamn eller registrerade
r
samt ko
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1
5. I tillämpliga fall namn
n
och k
kontaktadres
ss
för tillve
erkarens reprresentant varrs mandat
omfattar de uppgifte
er som angess i Artikel 12((2):
6. AVCP
P
Systeme
et eller syste
emen för bed
dömning av
fortlöpande kontroll av byggprod
duktens
da enligt bila
aga V:
prestand
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d fall att prrestandadek
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avser en
n byggprodukt som omfa
attas av en
harmoniserad standard: har utfö
ört enligt systtem
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SikaF
Filler-103
hnummer se
e förpackning)
Fillerr-103 (batch

enburet medi umgrovt lätts
spackel av
Vatte
allrou
undtyp. Finsppackling av betong,
b
gips, puts,
väv, tapeter
t
mm iinomhus. Lämpar sig särrskilt
för sk
karvspacklingg med remsa
a.
SikaF
Filler-103
Sika Sverige AB
Domn
narvsgatan 115
163 08
0 Spånga
Sika Fabrik 1084
Ej relevant (se puunkt 4)

Syste
em 3 (för EN
N 15824)
Syste
em 4 (för EN
N 13963)

0402
EN 13963
Anmält test orgaan 0402 har utfärdat under
AVCP
P system 4 ttester för EN 13963:cw
wft
klass
sificering uttan ytterligare provning
g
Anmält test orgaan 0402 har utfärdat under
AVCP
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3823, 2002 (S
SBI
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E
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8. För det fall att prestandadeklarationen
avser en byggprodukt för vilken en europeisk
teknisk bedömning har utfärdats: har utfärdat på
grundval av har utfört enligt system och har
utfärdat

Ej relevant (se punkt 7)

9. Angiven prestanda
Väsentliga
egenskaper
Knäcktest

Prestanda

Test Standard

>320 N

EN 13963

Brandklass

A2-s 1,d0

EN 13501-1

Vidhäftning

>0,3 MPa

EN 1542

Brandklass

B-s 1,d0

EN 13501-1
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10. Pres
standan
För den produkt som
m anges i pu nkterna 1 oc
ch 2 överenss
stämmer meed den presta
anda som an
nges i
punkt 9.. Denna pres
standadeklarration utfärda
as på eget an
nsvar av denn tillverkare som
s
anges under
punkt 4..
Underte
ecknat för tillv
verkaren av:

Kenneth Baggström

Joha
an Olofsson

Ekolog
gi, Hälsa och
o säkerrhetsinform
mation
Se gällan
nde säkerhets
sdatablad. På www.sika.se finns
f
de senas
ste versionernna.

REACH
Europea
an Communitty Regulation
n on chemicals and their safe
s
use (REA
ACH: EC 1907
7/2006)
Se gällan
nde säkerhets
sdatablad. På www.sika.se finns
f
de senas
ste versionernna.

Lagstiiftning

Informationeen och i synnerhe
et rekommendationerna avseende aapplikation och slu
utanvändning av
Sikaprodukt
kterna lämnas i god tro baserat på Sikas
S
nuvarande kkunskap och erfare
enhet av produkte
erna när
dessa lagraas, hanteras och används
a
under norrmala förhållandenn på ett korrekt sä
ätt. I praktiken kan
n
differensernna i material, unde
erlag och den aktu
uella platsen varieera på sådant sätt att ingen garanti vad
v
gäller använndbarhet eller läm
mplighet för ett viss
st ändamål kan läm
yn härtill kan någo
ot
mnas. Med hänsy
rättsligt anssvar av vad slag det må vara varken
n härledas från deenna information eller
e
från någon skkriftlig
rekommenddation eller i övrigtt beträffande produkten lämnade rååd. Hänsyn måste vid användningen
n även
tas till tredjee mans ägande oc
ch andra eventuella rättigheter. Allaa order accepteras
s under förutsättniingen
av att Sikass aktuella försäljnings- och leverans
sbestämmelser är gällande. Använd
daren skall alltid använda
sig av den ssenaste utgåvan av
a den aktuella produktens tekniskaa datablad, vilket kan
k erhållas vid fö
örfrågan
eller på hem
msidan www.sika.se.

Sika Sverigee AB
Domnarvsgaatan 15
Box 8061
Spånga
SE-163 08 S
Sverige

3/3

Tel. +46 8 621 89 00
0
Fax
x +46 8 621 89 89
9
www
w.sika.se

3/3

