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(Ref: Förordning (EU) nr 305/2011) 

No. 015DOP-C-20140507 

1. Produkttypens unika identifikationskod: 

 Connect Suspensions C3 (Fire class A1, Durability Class D) 

2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering : 

Connect Pendelfäste 

Connect Fästbleck C3 

Connect Justerbar pendel C3 

Connect Spring clip C3 

3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, 

harmoniserade tekniska specifikationen: 

Suspended ceiling substructure component for use internally in buildings  

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress: 

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com 

5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant: 

Ej tillämpligt 

6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av 

byggproduktens prestanda enligt bilaga V: 

System 3 & system 4 

7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en 

harmoniserad standard: 

SP Sverige Tekniska Forskningsinstitut (Notified Body n° 0402) 

8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en 

europeisk teknisk bedömning har utfärdats: 

Ej tillämpligt 
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9. Angiven prestanda: 

Alla egenskaper som anges i tabellen bestäms i den harmoniserade standarden EN 

13964:2004/A1:2006 

Produkt Essential characteristics Performance

Connect Pendelfäste Service load 233 N 

Connect Fästbleck C3 Service load 233 N 

Connect Justerbar pendel C3 Service load 233 N 

Connect Spring clip C3 Service load 233 N 

All products conform to: 

Reaktion vid 
brandpåverkan  

Durability: 

Euroclass A1 
Corrosion protection according to EN 
13964, Class D 

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: 

Hyllinge 2014-05-07 

Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson 

Product Engineer Grids, Accessories & Lighting 

martin.tykesson@ecophon.se 


