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Prestandadeklaration 

Utvändiga panelbrädor med eller utan spont, ytbehandlade med färg eller 

lasyr (ej träskydds- eller brandskyddsbehandlade). 

Byggprodukt  

Utvändiga panelbrädor ytbehandlade med färg eller lasyr (ej träskydds- eller 
brandskyddsbehandlade) som uppfyller kraven enligt SS-EN14915:2013 Träpaneler - 
Egenskaper, utvärdering av överensstämmelse och märkning.  
 
För ytterligare eller mer detaljerad information om levererad produkt, utöver vad som 
anges nedan, se paketspecifikation eller eventuellt bifogat kommersiellt 
dokument. 

Byggproduktens avsedda användning  

Beklädnad av utvändiga fasader eller undertak behandlade med färg eller lasyr.  

Tillverkare  

 

 

 
 

 

Systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens 

prestanda 

Bedömningssystem 3. Produktionen består av tämligen standardiserade produkter med 
väl kända och konstanta egenskaper. För att kontrollera och säkerställa att produktens 
prestanda överensstämmer med de värden som deklareras nedan har vi ett 
kvalitetskontrollsystem.  

Certifiering  

Ackrediterat certifieringsorgan för testning av reaktion vid brandpåverkan är MEKA med 
reg. Nr. NB 2040.  

Angivna prestanda  

Prestanda för utvändiga panelbrädor ytbehandlade med färg och lasyr (ej träskydds- eller 
brandskyddsbehandlade) i enlighet med SS-EN14915:2013 Träpaneler - Egenskaper, 
utvärdering av överensstämmelse och märkning.  
 
 
 
 

Företag SCA Wood Scandinavia AB  
Adress Stuguvägen 21 

84451 Stugun  
Sverige 

Telefon +46 60 19 31 31 
E-post bestallning.wood@sca.com 
Hemsida www.sca.com 
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Väsentliga egenskaper Deklarerade värden 

Träslag/träslagsgrupp PCAB: Gran (Picea Abies) 

Växtregion  NNE Europe (Northern and North Eastern 

Europe) 

Användningsområde E – Utomhus  

Typ av panel WC – Väggpanel eller undertak. 

Tjocklekar (brandmotstånd) 19 - 100 mm 

Bredder (brandmotstånd) 45 - 220 mm  

Ytkvalitet Sågat eller hyvlat 

Fuktkvot vid sortering Sorterat torrt (Dry graded) 

Densitet 460 kg/m3 

Reaktion vid brandpåverkan D-s2, d0 (enligt test av ackrediterat organ i 

enlighet med EN14915:2013) Minsta 

medeldensitet 390 kg/m3; minsta tjocklek 

19 mm)  

Naturlig beständighet DC5 (enligt SS-EN 350:2016) 

 
 
Att prestanda för angiven byggprodukt överensstämmer med informationen i denna 
deklaration intygas:  

 
 
Stugun 2022-10-04 
 
 
Ville Huittinen, vd, SCA Wood Scandinavia AB 
 
 
………………………………………………………. 
(underskrift) 


