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PRESTANDADEKLARATION
(Ref: Förordning (EU) nr 305/2011) 

No. 003DOP-S-20151022 
1. Produkttypens unika identifikationskod: 
Ecophon Solo 
2. Typ-, parti- eller serienummer som möjliggör identifiering : 
Ecophon Solo Ecophon Solo Baffle  

3. Byggproduktens avsedda användning i enlighet med den tillämpliga, 
harmoniserade tekniska specifikationen: 

Undertaksabsorbenter för undertak i byggnader inomhus 
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn samt kontaktadress: 
SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com 
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant: 
Ej tillämpligt 
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av 

byggproduktens prestanda enligt bilaga V: 
System 1 
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en 

harmoniserad standard: 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP (anmält organ  nr. 0402) har utfört bedömning av 
produkttyp och utförde bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (inklusive 
provtagning); inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i 
fabrik;fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik 
enligt system 1 och utfärdat ett intyg om överensstämmelse. 
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en 

europeisk teknisk bedömning har utfärdats: 
Ej tillämpligt
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9. Angiven prestanda: 
Alla egenskaper som anges i tabellen bestäms i den harmoniserade standarden EN 
13964:2004/A1:2006 
 

Produkt 

Reaktion 
vid 

brandpåv
erkan FTS (flexural tensile strength) 

Avgivande av 
formaldehyd 

(klass) 
Ljud-

absorption
( w)

Solo A2-s1, d0 Klass 2/C/0N och 1/A/0N  
 

E1 1,0 

Solo Baffle A2-s1, d0 Klass 2/C/0N och 1/A/0N  
 

E1 1,0 

 
Egenskaper som inte nämns i tabellen (hållbarhet, värmeledningsförmåga etc.) har värdet 
NPD (No performance determined) 
10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med 

den prestanda som anges i punkt 9. 
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under 
punkt 4. 
Undertecknat för tillverkaren av: 

 Hyllinge 2015-10-22 


