
Norsk Treteknisk Institutt
Postboks 113, Blindern

0314 Oslo

Utpekt kontrollorgan nr. 1070

Sertifikat om konstant ytelse

1070 - cPR -707
I henhold til Forordning 305/2011,/ EU fra det Europeiske Parlament og Råd av 9. mars 201L
(Byggevareforordningen eller CPR), gjelder dette sertifikat for byggevaren

Forestia Brannhemmende plate
som spesifisert i sertifikatets vedlegg

Brannklasse B-s1,d0

plassert på markedet av

Forestia AS
Damvegen 3L

2435 Braskereidfoss

og produsert ved fabrikken

G001',Ê

*Informasion om fabrikken besittes av det utpekte kontrollorganet

Dette sertifikat bekrefter at alle bestemmelser vedrørende vurdering og kontroll av konstant ytelse
beskrevet i Annex ZAistandarden

EN 13986:20M/Ãl:2OLs

under system 1 for de ytelser ne'rnt i dette sertifikat ble overholdt og at byggevaren oppfyller alle
foreskrevne krav for disse ytelser.

Dette sertifikat ble først utstedt 2017-01-04 og vil være gyldig så lenge som de testmetoder og/ eller
produksjonskontrollens krav som er inkludert i den harmoniserte standarden, og brukt til å

vurdere ytelsene av de klarerte essensielle egenskaper, ikke endres, ogatbyggevaren og
produksjonsforholdene i fabrikken ikke endres vesentlig, så sant sertifikatet ikke er opphevet eller
tilbaketrukket av produktsertifiseringsorganet.
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Vedlegg til sertifikat 1070-CPR-701 om konstant ytelse 
 
Produktnavn:   Forestia Brannhemmende plate 
 
Produktbeskrivelse:  ≥ 12 mm sponplate type P4 behandlet for å tilfredsstille brannklasse B-s1,d0 
 

 
Alternative fremstillinger 
 
Alternativ 1 

 
Produkt 
Sponplate ≥ 12 mm 
250 – 300 g/m2 våtfilm Teknosafe 2457 
 
Montering 
Mekanisk montert med vertikale og horisontale skjøter 
 
Underlag 

Alle underlag i Euroklasse A1 og A2-s1,d0 med en densitet på minimum 510 kg/m3 og en 
tykkelse på minimum 10 mm. 

Alle trebaserte underlag av euroklasse D-s2,d0 med en densitet på minimum 510 kg/m3 med 
en tykkelse på minimum 10 mm 

Alternativ 2 

Produkt 
Sponplate ≥ 12 mm 
≥ 200 g/m2 våtfilm Teknosafe 2457 
≥ 100 g/m2 våtfilm Teknosafe 2407 
 
Montering 
Mekanisk montert med vertikale og horisontale skjøter 
 
Underlag 

Alle underlag i Euroklasse A1 og A2-s1,d0 med en densitet på minimum 510 kg/m3 og en 
tykkelse på minimum 10 mm. 

Alle trebaserte underlag av euroklasse D-s2,d0 med en densitet på minimum 510 kg/m3 med 
en tykkelse på minimum 10 mm 

 


