
 
 

 
 
 

YTELSESERKLÆRING 
nr 2013031B 

NATURSTEIN 
  
1. Produkt Type: 
Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 

031.B 
Produkt Iddefjord granitt 
Petrografisk familie: Granitt 
Typisk farge: Lys grå 
 Origin: Halden, Norge 
 

2  Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse 
som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr. 4: 

031.B – Iddefjord  granitt 
Overflater: saget, flammet, prikkhugget 

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

Granitt av naturstein til utendørs bruk 

4 .  Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i 
henhold til artikkel 11 nr. 5: 

Naturstenskompaniet  AS,  
Skadalsveien 414, 1747 Skjeberg 
 

5 Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter 
oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 

 
Ike relevant 

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

 
System 4 

7 .  Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en 
harmonisert standard:  
det meldte organs navn og identifikasjonsnummer, om relevant) har utført i 
samsvar med system   
 (beskrivelse av tredjemannsoppgaver som fastsatt i vedlegg V) og 
har utstedt   

 
Ikke relevant 

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

 
Ikke relevant 

9. Angitt ytelse :  

 

Angitt ytelse  
Prestasjon 

Harmonisert 
Standard Ytelse Test Standard 

Trykkfasthet 
EN 

12371:2010 
Minste forventet verdi = 130 MPa   
Gjennomsnittlig verdi = 153 MPa                                

EN 
1341,1342,1343:2012 

Frostsikkerhet(Trykkfashet etter  56 cycler) EN 12371 
 
Gjennomsnittlig verdi = 12,7 MPa       

Fryse / tine test medsalter  NPD 

Bøye/strekkfasthet 
EN 

12372:2006 
 Gjennomsnittlig   verdi  13,2 MPa                                                 
Laveste forventet verdi 12,1 MPa  

Vannabsorbasjon EN 13755 
Maximum forventet verdi = 0,2 %   
Gjennomsnittlig verdi = 0,2%                            

Densitet  EN 1936 Gjennomsnittlig verdi = 263Kg/m3    

Åpen poriositet EN 1936 Gjennomsnittlig verdi. =  0,6% 

Slitasjemotstand (med  Capon maskin) EN 14157 
Max forventet verdi = 15,5 mm 
Gjennomsnittlig verdi = 14,5 mm 

Innhold av farlige stoffer 
---- 

Ikke relevant 

(NPD) – No Performance Determined 

 
10 Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 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.  
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