Prestandadeklaration för
Träullit Akustik
För en behaglig ljudmiljö och ett jämnare rumsklimat
Träullit Akustik är ett homogent, naturligt och mångfunktionellt bygg- och
inredningsmaterial med egenskaper som utmärkt ljudabsorption, ett mycket högt
brandskydd, effektiv värmelagring samt balansering av fukt i rumsluften.

För uppdateringar
Kontakta oss på tel:
0381-60114
eller via e-post:
info@traullit.se

traullit.se
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Prestandadeklaration

Angiven prestanda

Beteckning

Produkttyp

Produktanvändning

Tillverkare

Certifiering

Träullit Akustik

CE-märkt och ekologisk
bygg- och inredningsskiva
av cementbunden träull.

Invändig akustisk
beklädnad för ljudabsorption, fuktbalansering,
brandskydd och värmelagring på tak och väggar.

Träullit AB
Fabriksgatan 2
573 74 Ydre

Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut (SP)
— System 3

+46 (0)381-60 114
info@traullit.se
www.traullit.se

Noter till tabellen
1. Kolumn 1 ska innehålla en förteckning över väsentliga egenskaper i enlighet med de harmoniserade tekniska specifikationerna för avsedd
användning eller avsedda användningar som anges i punkt 3.
2. För varje väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 och överensstämmelse med kraven i artikel 6 ska kolumn 2 innehålla den angivna prestandan uttryckt i värde, eller klass eller i en beskrivning, i förhållande till motsvarande väsentliga egenskap. NPD (No Performance Determined,
ingen prestanda fastställd) anges när ingen prestanda har angivits.
3. För väsentlig egenskap som anges i kolumn 1 ska kolumn 3 innehålla
a)

en daterad väsentlig egenskap till motsvarande harmoniserade tekniska standard och i, förekommande fall, referensnumret för den
specifika eller lämpliga dokumentationen som används.

eller
b)
Träullit Akustik
Prestandadeklaration nr. 2013-001

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Träullit Akustik

2. Typ-, parti- eller serienummer eller övrig
beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i enlighet
med artikel 11.4:

Tatru–tatrs

3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen,
såsom förutsett av tillverkaren:

Invändig akustisk takbeklädnad

4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade
varumärken samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

Träullit AB
Fabriksgatan 2
573 74 Ydre, Sverige

5. I tillämpliga fall namn och kontaktuppgifter till tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Erik Rääf
+46(0)73-997 04 86

6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. För det fall prestandadeklarationen avser en byggprodukt som
omfattas av en harmoniserad standard:

EN 139 64
Har utfärdat Initial Type Testing enligt System 3
och har utfärdat ITT-rapport CPD 412601

en daterad referens till motsvarande europeiska bedömningsdokument, i förekommande fall och referensnummer för den europeiska tekniska bedömningen som används.

Väsentliga egenskaper
(se not 1)

Reaction to fire
Release of asbestos
Release of formaldehyde
Sound absorption

Harmoniserad teknisk specifikation
(se not 3)

B-s1, d0 eller A2-s1, d0

EN 13501-1 : 2007 + AI : 2009

No content

EN 13964 : 2004

NPD

EN 13964 : 2004

αaw = 0,35 (H)

EN 150 354

När den specifika tekniska dokumentationen har använts enligt artikel 37 eller 38, de krav med vilka produktionen överensstämmer:
Prestandan för den produkt som anges på föregående sida under punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i diagrammet ovan. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4 på föregående sida.
Undertecknat för tillverkaren av:
Erik Rääf, VD
(Namn och befattning)
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Prestanda
(se not 2)

Ydre, den 19 oktober 2022
(Namnteckning)

(Plats och datum)
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www.traullit.se

