Taani Sisekliima Märgistamise
Sertifikaat nr. 025
Taani Sisekliima Märgistamine tõendab käesolevaga, et tootegrupp

Troldtekt akustilised paneelid, Troldtekt Plus, Troldtekt ventilatsioon
mida toodab
Troldtekt A/S
Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J.
on heaks kiidetud ja antud luba märgistamiseks

Deklareeritud siseruumide aegväärtus on määratud
vastavalt märgistamise kriteeriumile, mis on toodud Taani Sisekliima
Märgistamise poolt välja antud mägistamise dokumentides:
Katsetamise ja märgistamise kriteeriumid
seintele ja laesüsteemidele, 3. väljaanne, 2005
ja Üldistele märgistamise nõuetele, 5. väljaanne, 2007
Sertifikaat põhinebTroldtekt hallide peenestruktuuriga paneelidega läbi
viidud katsetustel.

Sertifikaat kehtib 5 aastat alates:
31. jaanuar 2013
ja kuulub iga-aastasele uuendamisele käesoleva sertifikaadi
ajakava 1-025 kinnitamise teel vastavalt
Taani Sisekliima Märgistamise protseduuridele.
Taani Sisekliima Märgistamine võib tühistada sertifikaadi
kasutamise õigused juhul, kui ettevõte ei vasta nõuetele.
Sertifikaat koos ajakavaga 1-025 on samuti leitav:
www.teknologisk.dk/DIM
Taani Sisekliima Märgistamine
Sertifitseerimisjuht

Kuupäev

/allkiri/
11.02.2013

Taani Sisekliima Märgistamise
Sertifikaat nr. 025
Ajakava 1-025
Osakeste heitkogused, sealhulgas
kiud, liigitatakse kolme klassi
Kategooria
Limiidid (mg/m2)
Tunnustatud

Sertifikaadi valdaja:
Troldtekt A/S Sletvej 2A
DK-8310 Tranbjerg J.
Sertifikaat väljastati esmakordselt:
1. veeburaril 1998

Madal

X  0.75

Jah

Keskmine

0.75 < X  2

Jah

Kõrge

2<X

Ei

Märgistamise litsentsi alus:
Taani Sisekliima Märgistamine: Katsetamise ja märgistamise kriteeriumid seintele ja
laesüsteemidele, 3. väljaanne, 2005. Maksimaalne lubatud aegväärtus laesüsteemidele on 60
päeva. Sertifikaat kehtib katsetatud tootega identsete toodete kohta ning on seotud märgistamise
nõuetes toodud sisekliima omadustega.
Osakeste heitkogused hõlmavad settetolmu osakesi, sealhulgas kiudusid, mis võivad toote
kasutamise algperioodil põhjustada naha, silmade, nina või ülemistele hingamisteede ärritust.
Sertifikaadiga hõlmatud tooted on klassifitseeritud klassi madal.
Toote omadused:
Sertifikaat ja siseruumide deklareeritud aegväärtus hõlmab eranditult tootegrupiga seotud omadusi,
mis on seotud lõhna ja silmade, nina ning ülemiste hingamisteede ärritusega. Deklareeritud
siseruumide aegväärtuse määramise aluseks on nii aistiliste reaktsioonide hindamine kui ka
keemiliste analüüside tulemused. Deklareeritud aegväärtus:
10
päeva
Nõuded tooteinfole:
Sertifikaadi omanik on nõudmisel kohustatud andma järgmist nõuetekohast tooteinfot, vältimaks
toote mis tahes kahjulikku mõju sisekliimale: toote spetsifikatsioonid, loetelu sertifikaadi poolt
hõlmatavatest ärinimedest, juhendid projekteerimiseks, transpordiks, ladustamiseks,
komplekteerimiseks, kasutamise piiranguid, puhastamiseks ja hoolduseks.
Märgistusloa seire ja uuendamine:
Taani Sisekliima Märgistamine jälgib ja teostab vastavalt kehtivatele protseduuridele pidevat kontrolli.
Sertifikaat kehtib ainult koos juuresoleva ajakavaga, milles on märgitud loa esmakordse väljaandmise,
pikendamise ja lõppemise kuupäevad ning on allkirjastatud Taani Sisekliima Märgistamise
sertifitseerimisjuhi poolt.
Sertifikaadi omaniku poolt esitatav märgistusloa pikendamise taotlus peab vastama Taani
Sisekliima Märgistamise nõuetele koos rahuldava tulemusega:
Märgistusloa uuendamise kuupäev
Uuendamise kinnitus
Märgistusloa kehtivuse lõpp

11.02.2013

10.01.2014

/allkiri/

/allkiri/

31.01.2014

31.01.2015

Kui tõlketekstis esineb originaaltekstiga võrreldes erinevusi, on taanikeelne tekst määrav.
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