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(Ref: Förordning (EU) nr 305/2011) 

No. 005DOP-S-20130701 

1. Produkttypens unika identifikationskod: 

Ecophon Gedina 

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

Ecophon Gedina A Ecophon Gedina E 

3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, 

harmoniserade tekniska specifikationen: 

Suspended ceiling: Ceiling hung by a suspension from or by a directly fixed substructure or 

perimeter trim to the load bearing structure (floor, roof, beam and walls) at a distance from the 

floor or roof above. 

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 1 

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

harmoniserad standard: 

SP (Notified Body n°0402) performed the determination of the product-type on the basis of 

type testing (including sampling); initial inspection of the manufacturing plant and of factory 

production control;continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production 

control under system 1 and issued a certificate of conformity. 

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

europeisk teknisk bedömning har utfärdats: 
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9. Angiven prestanda: 

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

13964:2004/A1:2006 

Produkt Reaktion vid 
brandpåverk
an 

FTS (flexural tensile 
strength) 

Avgivande av 
formaldehyd 

(klass)

Ljud-
absorption    

Gedina A A2-s1, d0 Class 2/C/3N and Class 1/A/3N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Gedina E A2-s1, d0 Class 2/C/3N and Class 1/A/3N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Egenskaper som inte nämns i tabellen (hållbarhet, värmeledningsförmåga etc.) har värdet 

NPD (No performance determined) 

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 2013-07-01
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