SUORITUSTASOILMOITUS
Nro. DOP-14
1.

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Katso liitteen listaus

2.

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4
kohdassa edellytetään:
Asennustelineet ja säiliöt

3.

Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus
tai -tarkoitukset:
Henkilökohtainen hygienia

4.

Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5
kohdassa edellytetään:
Saniteettiposliinin valmistaja
IDO Kylpyhuone Oy
Kaupintie 2
00440 Helsinki
Puhelin: 010 662 300
www.ido.fi

5.

Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite,
josta tähän saa yhteyden:
n.a.

6.

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
4

7.

Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Valmistaja itse määrittelee tuotetyypin ja suorittaa tehdastarkistukset

8.

Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:
n.a.

9.

Ilmoitetut suoritustasot
Suoritustaso on nähtävissä oheisen liitteen listassa

10.

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Bromölla 24.6.2013
(paikka ja päivämäärä)

Peter Helgesson, tehtaanjohtaja
(nimi, tehtävä)
.
(allekirjoitus)

Attachment to Declaration of Performance
No. DOP-14
Declared performance
Essential characteristics

Performance

Water-, leaktightness
Outlet valve reliability
Noise level
Flushing volume
Durability

Pass
VR2
NL1
Fail*
Pass

Harmonized technical
specification
EN14688:2010

*Product don’t fulfils requirement for flush rate as specified in EN14055 Table 4, but in combination with any IDO
pan specified in DOP10; EN997 CL1-4A it fulfills the requirements.

Product no. Name
9137000001
9137200001
9137500001
9137600001

IDO low fixture
IDO high fixture
IDO low cistern
IDO high cistern

Product type
WC flushing cistern
WC flushing cistern
WC flushing cistern
WC flushing cistern

Designation code
EN14055
EN14055
EN14055
EN14055

Digits

CL1-4-NL1-VR2
CL1-4-NL1-VR2
CL1-4-NL1-VR2
CL1-4-NL1-VR2
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