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EN 14688/BS EN 14688–CL 20
Ceramic Wash Basin
Intended use: Personal Hygiene
Cleanability: Pass
Load Resistance: Pass
Capacity of overflow: CL 20
Durability: Pass
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Declaration of performanceEnglish

Product Type : Wash Basin 
Intended use : Personal Hygiene
System of attestation of Conformity and verification of Constancy of performance : System 4

Declared Performance 

Essential Characteristics Performance Harmonised technical specification

Cleanability Pass EN 14688/BS EN 14688

Load resistance Pass EN 14688/BS EN 14688

Capacity of Overflow CL 20 EN 14688/BS EN 14688

Durability Pass EN 14688/BS EN 14688

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This 
declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 and the Construction 
Products (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019, under the sole responsibility of the manufacturer identified 
above.
Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH). GB: The REACH etc. (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 
2020.
IKEA sanitary appliances are not defined as chemical substances or mixtures according to REACH, therefore 
REACH registration obligations arising from the manufacturing and import of chemical substances are not 
applicable. Furthermore, no chemical substances are intended to be released from sanitary appliances under 
normal and predictable conditions of use. This means that IKEA of Sweden is subject neither to the obligation to 
register, nor to the obligation to supply safety data sheets. In order to guarantee our customers a continuous 
supply of reliable and safe products, we also ensure that our suppliers fulfil all the requirements with regard to 
materials, and thus do not use any chemical substance identified as a Substance of Very High Concern (SVHC) and 
included in the REACH Candidate List in materials used for the manufacture of our products.
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סוג	המוצר: כיור
מטרת	השימוש: היגיינה אישית.

מערכת	הערכה	ואימות	רציפות	הביצוע	של	מוצר	הבניה: מערכת 4.

רמת	ביצוע	מוצהרת

מפרט	טכני	אחיד ביצוע מאפיינים	חיוניים

EN 14688/BS EN 14688 עבר טסט רמת ניקיון

EN 14688/BS EN 14688 עבר טסט עומס מרבי

EN 14688/BS EN 14688 מחלקה טכנית מקסימום קיבולת

EN 14688/BS EN 14688 עבר טסט עמידות

הצהרה זו ניתנת, בהתאם לתקנה (EU( מס' 305/2011 ותקנות מוצרי הבנייה (תיקון( (EU Exit) 2019, באחריות היצרן המזוהה לעיל 
בלבד.

תקנה (EC) 1907/2006 של הפרלמנט האירופי ושל המועצה בנושא רישום, הערכה, אישור והגבלת כימיקלים (REACH(. בריטניה: 
.EU Exit) 2020 תיקון) REACH תקנות

כלים סניטריים של איקאה אינם מוגדרים כחומרים כימיים או תערובות על פי REACH, ולכן חובות הרישום של REACH הנובעות מייצור 
וייבוא   של חומרים כימיים אינן חלות על מוצר זה. יתר על כן, חומרים כימיים אינם מיועדים להשתחרר ממכשירים סניטריים בתנאי שימוש 

רגילים. מסיבה זו, איקאה שבדיה אינה כפופה לחובת הרישום וחובת מסירת נתוני הבטיחות. על מנת להבטיח ללקוחותינו אספקה   
רציפה של מוצרים אמינים ובטוחים, אנו גם דואגים שהספקים שלנו ימלאו את כל הדרישות ביחס לחומרים, ובכך אינם משתמשים בכל 

חומר כימי המזוהה כ'חומר מעורר דאגה גבוהה מאד' (SVHC( כלול ברשימת REACH בחומרים המשמשים לייצור מוצרינו.
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