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Prestandadeklarationen
Alla byggvaror som har ett CE märke ska också ha en pre-
standadeklaration. Prestandadeklarationen är sammankop-
plad direkt med CE märket via ett identifikationsnummer  
(i detta fall 54060 för ARDEX X 77) som är angivet på både 
prestandadeklarationen och CE märket.

Utöver upplysningar om producent och identifikationsnum-
mer ger prestandadeklarationen utförligare upplysningar 
om produktens användning (punkt 3), och de tester som 
ligger till grund för angivna data (punkt 8). I punkt 9 anges 
väsentliga materialvärden för gällande produkt. 
Upplysningarna i punkt 8 och 9 kan variera mycket från 
den ena produktgruppen till den andra eftersom det är den 
harmoniserade standarden som föreskriver vad som ska 
testas. Så länge produkter saknar harmoniserad standard 
finns det ingen möjlighet att ta fram några prestandadekla-
rationer. Prestandadeklarationerna kan från 1 juli laddas 
hem från www.ardex.se eller via QR koden.

Prestandadeklarationerna översänds naturligtvis också efter 
önskemål.

Alla prestandadeklarationer är på svenska. 
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Allmänt
Av utrymmesskäl på förpackningen kommer CE märkningens 
text vara på engelska.

I samband med att vi producerar nya 
förpackningar kommer en även en QR kod 
att tryckas. QR koden kommer att leda till 
ARDEX hemsida där det finns möjlighet att 
hämta mer information i form av prestanda-
deklaration, produkt-, säkerhetsdata- och 

miljöblad etc. QR koden kommer dessutom att tryckas på 
alla produktrelaterade informationsblad. 
CE märkning utvidgas successivt så att de produktgrupperna 
som saknar harmoniserad standard så småningom också 
kommer att ha CE märkning. Det kommer att ske i samband 
med antagandet av nya harmoniserade standarder inom de 
enskilda produktgrupperna.

CE märkning
Information om ny lagstiftning

Den 1 juli i år (2013) träder nya regler för byggprodukter i 
kraft.
Alla produkter som omfattas av en harmoniserad europeisk 
standard eller ett tekniskt godkännande (ETA godkännande) 
som säljs i Sverige ska vara CE märkta.

CE märket kommer inledningsvis bestå av ett klistermärke 
på förpackningen tills vårt nuvarande lager av förpackningar 
är omsatt. Successivt kommer CE märkningen att tryckas 
direkt på förpackningarna. Information om CE märket 
skickas ut på begäran eller kan laddas ner från hemsidan. 
CE märket är en typ av produktpass, vilket gör att produk-
ten kan säljas i hela EU. 

CE märkningen följer en harmoniserad standard men det 
kan förekomma nationella regler t.ex. branschnormer för 
våtrum och andra krav som inte automatiskt omfattas av 
reglerna rörande CE märkningen. Det finns fortfarande 
några produktgrupper som saknar en harmoniserad standard, 
dessa omfattas inte av CE märkningen.  
För ARDEX del ligger för närvarande följande produkt- 
grupper utanför CE märkningen: Silikoner, golvlim och  
vissa väggspackelmassor med speciella egenskaper.

Systemkomponenter behöver inte märkas med undantag 
för huvudkomponenten. Det ska dock finnas en beskrivning 
på förpackningen som anger att delen är en komponent i 
ett system.

Alla ARDEX produkter har 
säkerhetsdatablad i enlighet 
gällande lagstiftning.

Samtliga säkerhetsdatablad 
kan beställas från ARDEX eller 
hämtas från hemsidan,  
www.ardex.se.

Säkerhets-
databladen 
uppdateras 
regelbun-
det enligt 
gällande 
lagstiftning.
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