
YTELSESERKLÆRING: No. CPR NO 3-21-181L019

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: A253 Gold (Grå)
2. Type-, parti- eller serienunimer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar

med artikkel 11 nr. 4:
Forbedret, sementbasert flislim for keramiske fliser

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske
spesitikasjonen:

Innvendig og utvendig fIssetting på gulv og vegg
4. Navn, registrert varenierke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

Laticrete Nordic AS Stanseveien 31, 0903 Oslo www Iaticrete.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:

Ikke relevant

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 3

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Teknisk kont ollorgan Lucedion NB 1289, har utført klassifisering av produkttypen på prøver fra
produsent i samsvar med system.

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
Ikke relevant

9. An’itt else:
Harmonisert teknisk

Vesentlige egenskaper Ytelse spesifikasjon

Brannpåvirkning: Class Al
Heftfasthet:

- Initiell strekkfasthet ~ 1,0 NImm2
- Tidlig (inntil $ timer) strekkfasthet ~ 1,0 NImm2

Strekkfasthet: EN 12004:2007
- Strekkfasthet efter varmebehandling ≥ 1,0 NImm2 + Ål -201 2
- Strekkfasthet efter vannlagring ~ 1,0 NImm2
- Strekkfasthet efter fryse-tine sykler ≥ 1,0 NImm2

Sig ≤0,5NImm2
Kjemisk hestandighet Se SDS

la. Ytelsen for varen som angitt i nr. i og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen
er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: Morten Gaarud — Administ erende d rektør
(navn og stilling)

Oslo, 2810812018
(sted og utstedelsesdato) (signatur)

[NO1/0192/NO]



CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN
12004:2007+A1:2012

LAT 1CR ETE

CPR NO 3 21-1 019
EN 12004:2007+A1 :2012

253 GOLD (GRÅ)
Forbedret, sementbasert flislim for keramiske fliser til Innvendig og

utvendig flissetting på gulv og vegg
Brannpåvirkning Class Al

Initiell strekkfasthet ≥ 1,0 N/mm2
Hefttasthet

Strekkfasthet etter varmebehandling ≥ 1,0 N/mm2
Strekkfasthet etter vannlagring ≥ 1,0 N/mm2
Strekkfasthet etter tryse-tine sykler ≥ 1,0 N/mm2

Sig ≤ 0,5 N/mm2
Kjemisk bestandighet se SDS
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