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Product Type: Kitchen Sink
Intended use: To be integrated with a worktop or assembled into a
purpose-built kitchen intended for the preparation of food, washing of dishes
and discharge of domestic waste-water.
System of assessment and verification of constancy of performance:
System 4
Declared Performance
Essential Characteristics

Performance

Harmonised technical specification

Cleanability

Pass

EN 13310:2003 Clause 4.3

Load resistance

NPD

EN 13310:2003 Clause 4.8

Durability

Pass

EN 13310:2003 Clause 4.10

The product does not contain any substances listed by the European
Chemicals Agency in accordance with EU regulation 1907/2006 -(REACH).
The performance of the product is in conformity with the performance
declared in this declaration.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the
manufacturer. Signed below on behalf of the manufacturer.

Cindy Andersen
2018-02-15
Business Area Manager,
Kitchen and Dining
IKEA of Sweden
Älmhult, 343 81
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סוג מוצר :כיור מטבח
מטרת השימוש :יש לשלב עם משטח עבודה או להרכיב כחלק המתאים למטבח למטרת
הכנת מזון ,שטיפת כלים וריקון פסולת נוזלית ביתית.
מערכת הערכה ואימות רציפות ביצוע :מערכת .4
תרהצומ עוציב תמר
מאפיינים חיוניים

ביצוע

מפרט טכני אחיד

רמת ניקיון

עבר טסט

 :EN 13310סעיף 2003 4.3

עומס מירבי

NPD

 :EN 13310סעיף 2003 4.8

עמידות

עבר טסט

 :EN 13310סעיף 2003 4.10

מוצר זה אינו מכיל כל מרכיב הרשום על ידי סוכנות הכימיקלים האירופאית ,בהתאם
לתקנת האיחוד האירופאי (תקנות.)REACH 1907/2006
ביצועי המוצר עומדים בדרישות המוצהרות במסמך זה.
ומשב המותחו ןרציה לש תידעלבה ותוירחאב הניה םיעוציבה תרהצה.

Cindy Andersen
2018-02-15
מנהל תחום,
מטבחים ופינות אוכל.
IKEA of Sweden
Älmhult, 343 81
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