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1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Iccuna Oy ikkunat ja ovet
2. Tyyppi-, erä tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa,
kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
Iccuna MSEY ja MEK ikkunat
Iccuna PO ja PPO parvekeovet
Iccuna KLO ja LO liukuovet
Iccuna Energy
Iccuna FrostFree
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen
rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai tarkoitukset:
Iccuna MSEY, MEK, Energy ja FrostFree ikkunat sekä Iccuna PO, PPO, KLO ja LO ovet on
tarkoitettu rakentamiseen uudis - ja saneerauskohteissa tuotestandardin EN 14351(Ikkunat ja
ovet,tuotestandardi,toiminnalliset ominaisuudet. Osa 1: Ikkunat ja sisäänkäyntiovet, joilla ei ole
palonkestävyys-ja/tai savuntiiveysominaisuuksia) mukaisesti.
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa
yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään.
Valmistaja: Iccuna Oy
Osoite: Visakuja 3, 85500 Nivala
www.iccuna.fi
5. Rakennustuotteen suoritustason ja pysyvyyden arviointi-ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V
mukaisesti:
AVCP-luokka 3
6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen
suoritustasoilmoituksesta:
Ilmoitettu laitos nro. NB 0757 suoritti alkutestauksen järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testi ja
laskentaraportit.
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*Suoritustasot ilmoitetaan kunkin tuoteperheen osalta perheen alhaisimman suoritustason
saavuttaneen tuotteen mukaan. Kaikki tuoteperheen tuotteet saavuttavat tämän tason tai
paremman kyseisten ominaisuuksien osalta. Tarkempi tuotekohtainen tieto löytyy
asiakaskohtaisista dokumenteista, jotka toimitetaan tuotteen yhteydessä sekä yrityksen
nettisivuilta www.iccuna.fi
8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyt tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen
suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Nivalassa 26.2.2015

Teemu Haapalahti
Tehdaspäällikkö
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