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I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktförordningen eller CPR), 
omfattar detta intyg byggprodukten 

Ytterdörr med brandmotstånd och/eller brandgastäthet 
för användning i brand och/eller brandgasavskiljning och/eller utrymningsvägar, med specifikation och 
prestanda som anges på sida 2 i detta certifikat. 

Produktnamn: Ba2011 EI30 

placerad på marknaden under namnet eller varumärket 

Inwido Sverige AB 
Box 153 
574 22 Vetlanda, Sverige 

och producerad vid tillverkningsställena 

Diplomat Dörrar AB, Bankeryd, Sverige  
Snickar-Per AB, Värnamo, Sverige  
 

Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet av prestanda, 
beskriven i bilaga ZA till standarden 

EN 16034:2014 

enligt system 1 för de prestanda som anges i detta intyg tillämpas, och att tillverkningskontrollen i fabrik 
utförd av tillverkaren är bedömd för att säkerställa 

kontinuitet av byggproduktens prestanda. 

Detta intyg utfärdades första gången 2019-08-28 och förblir giltigt så länge som varken den harmoniserade 
standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna för bedömning eller tillverkningsförhållandena i fabriken 
inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av det anmälda 
produktcertifieringsorganet. 

Utfärdat av anmält organ 0402 
Giltighet på detta intyg kan verifieras på vår hemsida. 

Martin Tillander Per Adolfsson 
Chef produktcertifiering Projektledare 
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Specifikation 

Gångjärnshängd, enkeldörr av trä med träkarm och tröskel av hårdträ/aluminium, med eller utan glas 
och dekorplatta. Dörrbladsstorlek, max bredd 987 mm, max höjd 2191 mm, max area 2,03 m2. 
Detaljerad information om dörren framgår av klassifikationsrapport nr PX28968-2rev1. Dörren omfattas 
av EN 14351-1.  
 

Prestanda 

Väsentliga egenskaper Prestanda 
 

Brandmotstånd (för brandavskiljning):  
   E:  
   EI1: 
   EI2: 
   EW: 

 
- 
- 
30, 45* 
-  
 

 
*)   Slät dörr utan glas 
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