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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 

Limträ 
för användning i byggnader och broar. 
Limträ och Blocklimmat limträ av Gran (Picea abies) eller Furu (Pinus sylvestris). 
Hållfasthetsklass GL30c, GL30h, GL28c, GL28h, GL28cs, GL28hs, GL24h, GL26csMB och GL24hsMB.  
Brandteknisk klass D-s2, d0. 
Formaldehydklass E1. 
Limtyp I enligt EN 301. 
 

placerat på marknaden under namnet eller varumärket 

Holmen Wood Products AB 
SE-937 80 Bygdsiljum, Sverige 

och producerade vid tillverkningsställena 

Martinsons Såg AB, Fabrik 1 och 2, 937 80 Bygdsiljum, Sverige (limträ) 
Martinsons Såg AB, Fabrik 1 och 4, 937 80 Bygdsiljum, Sverige (blocklimmat limträ) 
Martinsons Såg AB, Träbroar, Kroksjön, 931 95 Skellefteå, Sverige (blocklimmat limträ) 

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

EN 14080:2013 

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 2007-12-06 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  
Enhetschef Produktcertifiering  
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