CE-märkt brandklassad produkt
Dokumentation gällande öppningsbara fönster och
fönsterdörrar inom produktfamiljen Elitfönster Original ALU.

Dokumentet på sidan 2 och 3 är en förenklad redovisning i form
av intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda. Kontakta
Elitfönster vid behov av en komplett dokumentation i form av
certifikat och klassificeringsrapport.
Storleksguider och brandguider som visar respektive
produkttyps utbud återfinns på elitfonster.se

Från den 1 november 2019 är det lagkrav på att brandegenskaperna
för öppningsbara fönsterprodukter ska redovisas genom den aktuella
produktens CE-märkning samt prestandadeklaration och därmed följa
dess regelverk.
Fasta karmar omfattas endast av CE-märkning av brandegenskaper
i de fall den ingår i en kombination, i annat fall redovisas dess
brandegenskaper i typgodkännande som återfinns på elitfonster.se

Intyg om kontinuitet av
byggproduktens prestanda
0402-CPR-SC1237-17
I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktförordningen eller CPR),
omfattar detta intyg byggprodukterna

Fönster och fönsterdörrar med brandmotstånd och/eller
brandgastäthet
för användning i brand och/eller brandgasavskiljning och/eller utrymningsvägar, med specifikation och
prestanda som anges på sida 2 i detta certifikat.

Produktnamn: 61 - Utåtgående
placerade på marknaden under namnet eller varumärket

Inwido Sverige AB
Box 153
574 22 Vetlanda, Sverige
och producerade vid tillverkningsställena
Elitfönster Produktion AB, Brogårdsgatan 1, 574 38 Vetlanda, Sverige
Elitfönster Produktion AB, Industrigatan 1, 364 42 Lenhovda, Sverige
Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet av prestanda,
beskriven i bilaga ZA till standarden

EN 16034:2014
enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att tillverkningskontrollen i fabrik
utförd av tillverkaren är bedömd för att säkerställa

kontinuitet av byggproduktens prestanda.
Detta intyg utfärdades första gången 2019-10-21 och förblir giltigt så länge som varken den harmoniserade
standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna för bedömning eller tillverkningsförhållandena i fabriken
inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av det anmälda
produktcertifieringsorganet.
Utfärdat av anmält organ 0402
Giltighet på detta intyg kan verifieras på vår hemsida.

Martin Tillander

Per Adolfsson

Chef produktcertifiering

Projektledare
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Intyg om kontinuitet av
byggproduktens prestanda
Specifikation
Utåtgående, öppningsbara träfönster: Vridfönster Alu, Fönsterdörr Alu, Sidhängt fönster Alu,
Kombination Alu, Fönsterdörr kopplade 2+1, Vridfönster Smal Alu och Kombination Smal Alu. Detaljerad
information om produkterna och deras klassifikationer framgår av klassifikationsrapporter nr
5P09400-2, 5P09400-4, 5P09400-6, 5P09400-8, 5P09400-10, 5P09400-12 och 5P09400-14. Produkterna
omfattas av EN 14351-1.

Prestanda
Väsentliga egenskaper

Prestanda

Brandmotstånd (för brandavskiljning):
E:
EI1:
EI2:
EW:

15, 30, 45
15, 20, 30, 45
15, 20, 30, 45
15, 30
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