
DoP / Ydeevnedeklaration            nr.:FS67

1. Varetype

   Identifikation

2. Tilsigtet anvendelse

3. Fabrikantens navn og adresse Perstrup Beton Industri A/S

Kringelen 4-6, Pederstrup

8560 Kolind

4. Navn og adresse på den

    bemyndigede repræsentant

Ikke relevant

5. System til vurdering og kontrol af 

    konstansen af byggevarens ydeevne

AVCP 2+

    Produceres i overensstemmelse med EN 13747:2005 + A2:2010

6. Notificerede organ(er)

7. Deklareret ydeevne:

Egenskaber (tabel ZA.1) Standarder / Kravafsnit Deklarerede egenskaber

Trykstyrke på Beton
DS/EN 13747 Afsnit 4.2

Betonstyrke iht. projektspecifikation og Teknisk dokumentation

Brudtrækstyrke og flydespænding på

slap armering
DS/EN 13747 Afsnit 4.1

Kvalitet, type og dimension samt ftk og fyk fremgår af den tekniske 

dokumentation

Brudtrækstyrke og flydespænding på 

forspændt armering
DS/EN 13747 Afsnit 4.1

Kvalitet, type og dimension samt ftk og fyk fremgår af den tekniske 

dokumentation

Mekanisk styrke Metode 3 DS/EN 13369 Afsnit 4.3.3 NPD - Beregnet værdi fremgår af den tekniske dokumentation 

Brandmodstandsevne DS/EN 13369 Afsnit 4.3.4 NPD - Beregnet værdi fremgår af den tekniske dokumentation 

Indeks for luftlydisolering og transmission af 

trinlyd
DS/EN 13369 Afsnit 4.3.5 NPD - Beregnet værdi fremgår af den tekniske dokumentation 

Detailudformning DS/EN 13369 Afsnit 4.3.1 Fremgår af Teknisk dokumentation

Teknisk information DS/EN 13747 Afsnit 8
Indeholdende statiske beregninger, produktionstegninger, 

montageplaner samt monteringsbrugsanvisninger

 Tolerancer, se hjemmeside

Anette Søndergaard, Kvalitetskoordinator

den 12. november 2018

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Dæk til dækpladesystemer

Dækplader fremstillet i armeret eller forspændt beton efter opgave, mærket FS67 Slaparmering, FF67 

Forspændt

PBI's mærkeseddel for betonelementer med angivelse af: Element nr.; Montage nr.; Ordre nr.; Vægt i kg og 

Støbedato

Bærende dæk anvendt til bygningskontruktion

Dancert, bemyndigede organ certifikat nr. 1073, har udført en indledende inspektion af fabrikken og 

fabrikkens produktionskontrol og løbende overvågning, bedømmelse og godkendelse af fabrikken og af 

dennes egen produktionskontrol.

Certifikat nr. 1073-CPR-B087-07, udstedt 2017-05-17

Ydeevnen for denne byggevare, der er anført i punkt 1, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 7. 

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 3.


