
DoP GR01-2013-07-01 

 
 

Ydeevnedeklaration 
GR01-2013-07-01 
 
1. Identifikation Byggesten HD kategori I    

2. Type M101-1 ⋅ M102-1 ⋅ M103-1 ⋅ M107-1 ⋅ M108-1 ⋅ M113-1 ⋅ M118-1 
M119-1 ⋅ M153-1 ⋅ M168-1 ⋅  M169-1 

 

3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk    

4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S 
Bogyden 12 
5610 Assens 

   

6. System (AVPC) 2+    

7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktions-
kontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen-
produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens 
egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209 

9. Deklareret ydeevne  
Harmoniseret teknisk 
specifikation  Væsentlige egenskaber  Ydeevne 

 Dimensioner Længde 228 [mm] 

  
EN

 7
71

-1
:2
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1 

  Bredde 108 [mm] 
  Højde 54 [mm] 
  Tolerance T2  
 Vidde  NPD  

 Konfiguration Udformning 
 

 

  Gruppe G1  
 Trykstyrke Middeltrykstyrke 80 [MPa] 
  Normaliseret trykstyrke 60 [MPa] 
  Retning af tryk ⏊ på liggeflade 
 Fugtbevægelser  NPD  
 Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C 0,15 [MPa] 
 Indhold af opløselige salte S0  
 Brandbarhed  A1  
 Vandoptagelse max. værdi NPD  
 Initial vandoptagelse NPD  
 Vanddampdiffusionsmodstand NPD  
 Lydisolering Bruttodensitet 1.800 [kg/m3] 
  Tolerance D2  
 Varmemodstand NPD  
 Frostbestandighed F2  
 Farlige stoffer NPD  
 

 

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne 
i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. 
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne: 
 

 

 

   

 

 

 

Lene Vissing    Vedstaarup, 1. juli 2013 



DoP GR02-2013-07-01 

 
 

Ydeevnedeklaration 
GR02-2013-07-01 
 
1. Identifikation Byggesten HD kategori I    

2. Type M101 ⋅ M102 ⋅ M103 ⋅ M107 ⋅ M108 ⋅ M113 ⋅ M118 ⋅ M119 ⋅ M153 
M168 ⋅ M169 
 
 

 

3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk    

4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S 
Bogyden 12 
5610 Assens 

   

6. System (AVPC) 2+    

7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktions-
kontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen-
produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens 
egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209 

9. Deklareret ydeevne  
Harmoniseret teknisk 
specifikation  Væsentlige egenskaber  Ydeevne 

 Dimensioner Længde 228 [mm] 

  
EN
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  Bredde 108 [mm] 
  Højde 54 [mm] 
  Tolerance T2  
 Vidde  NPD  

 Konfiguration Udformning 
 

 

  Gruppe G1  
 Trykstyrke Middeltrykstyrke 40 [MPa] 
  Normaliseret trykstyrke 30 [MPa] 
  Retning af tryk ⏊ på liggeflade 
 Fugtbevægelser  NPD  
 Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C 0,15 [MPa] 
 Indhold af opløselige salte S0  
 Brandbarhed  A1  
 Vandoptagelse max. værdi NPD  
 Initial vandoptagelse NPD  
 Vanddampdiffusionsmodstand NPD  
 Lydisolering Bruttodensitet 1.500 [kg/m3] 
  Tolerance D2  
 Varmemodstand NPD  
 Frostbestandighed F2  
 Farlige stoffer NPD  
 

 

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne 
i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. 
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne: 
 

 

 

   

 

 

 

Lene Vissing    Vedstaarup, 1. juli 2013 



DoP GR03-2013-07-01 

 
 

Ydeevnedeklaration 
GR03-2013-07-01 
 
1. Identifikation Byggesten HD kategori I    

2. Type M201-1 ⋅ M210-1 ⋅ M214-1 ⋅ M215-1 ⋅ M240-1 ⋅ M266-1 
 

 

3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk    

4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12 
5610 Assens 

   

6. System (AVPC) 2+    

7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktions-
kontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen-
produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens 
egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209 

9. Deklareret ydeevne  
Harmoniseret teknisk 
specifikation  Væsentlige egenskaber  Ydeevne 

 Dimensioner Længde 228 [mm] 

  
EN
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  Bredde 108 [mm] 
  Højde 54 [mm] 
  Tolerance T2  
 Vidde  NPD  

 Konfiguration Udformning 
 

 

  Gruppe G1  
 Trykstyrke Middeltrykstyrke 65 [MPa] 
  Normaliseret trykstyrke 49 [MPa] 
  Retning af tryk ⏊ på liggeflade 
 Fugtbevægelser  NPD  
 Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C 0,15 [MPa] 
 Indhold af opløselige salte S0  
 Brandbarhed  A1  
 Vandoptagelse max. værdi NPD  
 Initial vandoptagelse NPD  
 Vanddampdiffusionsmodstand NPD  
 Lydisolering Bruttodensitet 1.900 [kg/m3] 
  Tolerance D2  
 Varmemodstand NPD  
 Frostbestandighed F2  
 Farlige stoffer NPD  
 

 

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne 
i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. 
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne: 
 

 

 

   

 

 

Lene Vissing    Vedstaarup, 1. juli 2013 



DoP GR04-2013-07-01 

 
 

Ydeevnedeklaration 
GR04-2013-07-01 
 
1. Identifikation Byggesten HD kategori I    

2. Type M201 ⋅ M210 ⋅ M214 ⋅ M215 ⋅ M240 ⋅ M266 
 

 

3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk    

4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12 
5610 Assens 

   

6. System (AVPC) 2+    

7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktions-
kontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen-
produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens 
egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209 

9. Deklareret ydeevne  
Harmoniseret teknisk 
specifikation  Væsentlige egenskaber  Ydeevne 

 Dimensioner Længde 228 [mm] 

  
EN
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  Bredde 108 [mm] 
  Højde 54 [mm] 
  Tolerance T2  
 Vidde  NPD  

 Konfiguration Udformning 
 

 

  Gruppe G1  
 Trykstyrke Middeltrykstyrke 33 [MPa] 
  Normaliseret trykstyrke 25 [MPa] 
  Retning af tryk ⏊ på liggeflade 
 Fugtbevægelser  NPD  
 Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C 0,15 [MPa] 
 Indhold af opløselige salte S0  
 Brandbarhed  A1  
 Vandoptagelse max. værdi NPD  
 Initial vandoptagelse NPD  
 Vanddampdiffusionsmodstand NPD  
 Lydisolering Bruttodensitet 1.450 [kg/m3] 
  Tolerance D2  
 Varmemodstand NPD  
 Frostbestandighed F2  
 Farlige stoffer NPD  
 

 

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne 
i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. 
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne: 
 

 

 

   

 

 

Lene Vissing    Vedstaarup, 1. juli 2013 



DoP	  GR05-‐2013-‐07-‐01	   gældende	  fra	  01-‐02-‐2015	  

	  
Ydeevnedeklaration	  
GR05-‐2013-‐07-‐01	  
	  
1.	   Identifikation	   Byggesten	  HD	  kategori	  I	   	   	   	  

2.	   Type	   B115	  ⋅	  B116	  ⋅	  B127	  ⋅	  B131	  ⋅	  B426	  ⋅	  B511	  ⋅	  B512	  ⋅	  B517	  ⋅	  B518	  
B704	  ⋅	  B711	  ⋅	  B715	  ⋅	  B810	  ⋅	  B812	  ⋅	  B813	  ⋅	  B814	  ⋅	  B907	  	  
B115-‐1	  ⋅	  B116-‐1	  ⋅	  B127-‐1	  ⋅	  B131-‐1	  ⋅	  B426-‐1	  ⋅	  B704-‐1	  

	  

3.	   Anvendelse	   Ubeskyttet	  bærende	  murværk	   	   	   	  

4.	   Fabrikant	   Strøjer	  Tegl	  A/S	  
Bogyden	  12	  
5610	  Assens	  

	   	   	  

6.	   System	  (AVPC)	   2+	   	   	   	  

7.	   Notificeret	  organ	   Nr.	  1073	  udførte	  indledende	  inspektion	  af	  fabriksanlæg	  og	  fabrikkens	  egen	  produktions-‐
kontrol,	  samt	  kontinuerlig	  overvågning,	  vurdering	  og	  evaluering	  af	  fabrikkens	  egen-‐
produktionskontrol	  efter	  system	  2+og	  udstedte	  overensstemmelsesattest	  for	  fabrikkens	  
egen	  produktionskontrol,	  certifikat	  nr.	  1073-‐CPD-‐M209	  

9.	   Deklareret	  ydeevne	   	  
	   Væsentlige	  egenskaber	   	   Ydeevne	  

Harmoniseret	  teknisk	  
specifikation	  

	   Dimensioner	   Længde	   228	   [mm]	  
	   	   Bredde	   108	   [mm]	  
	   	   Højde	   54	   [mm]	  
	   	   Tolerance	   T2	   	  
	   Vidde	   	   NPD	   	  

	   Konfiguration	   Udformning	  
	  
	  

	   	   Gruppe	   G1	   	  
	   Trykstyrke	   Middeltrykstyrke	   36	   [MPa]	  
	   	   Normaliseret	  trykstyrke	   26	   [MPa]	  
	   	   Retning	  af	  tryk	   ⏊	   på	  liggeflade	  
	   Fugtbevægelser	   	   NPD	   	  
	   Vedhæftningsstyrke,	  tabelværdi	  EN	  998-‐2,	  annex	  C	   0,15	   [MPa]	  
	   Indhold	  af	  opløselige	  salte	   S2	   	  
	   Brandbarhed	   	   A1	   	  
	   Vandoptagelse	   max.	  værdi	   17	   [vægt%]	  
	   Initial	  vandoptagelse	   1,4-‐2,6	   [kg/m2	  min]	  
	   Vanddampdiffusionsmodstand	   NPD	   	  
	   Lydisolering	   Bruttodensitet	   1.700	   [kg/m3]	  
	   	   Tolerance	   D1	   	  
	   Varmemodstand	   NPD	   	  
	   Frostbestandighed	   F2	   	  
	   Farlige	  stoffer	   NPD	   	  

	   	  
EN
	  7
71
-‐1
:2
01
1	  

	  
	  

10.	   Ydeevnen	  for	  den	  byggevare,	  der	  er	  anført	  i	  pkt.	  1	  og	  2,	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  den	  deklarerede	  ydeevne	  
i	  pkt.	  9.	  Denne	  ydeevnedeklaration	  udstedes	  på	  eneansvar	  af	  den	  fabrikant,	  der	  er	  anført	  i	  pkt.	  4.	  
Underskrevet	  for	  fabrikanten	  og	  på	  dennes	  vegne:	  
	  

	  

	  

	   	   	  

	  

Lene	  Vissing	   	   	   	   Vedstaarup,	  1.	  februar	  2015	  



DoP	  GR06-‐2013-‐07-‐01	  

	  
	  

Ydeevnedeklaration	  
GR06-‐2013-‐07-‐01	  
	  
1.	   Identifikation	   Byggesten	  HD	  kategori	  I	   	   	   	  

2.	   Type	   B207	  ⋅	  B208	  ⋅	  B210	  ⋅	  B220	  ⋅	  B221	  ⋅	  B222	  ⋅	  B224	  ⋅	  B276	  ⋅	  B416	  ⋅	  B420	  ⋅	  B520	  
B521	  ⋅	  B541	  ⋅	  B702	  ⋅	  B708	  ⋅	  B716	  ⋅	  B722	  
B207-‐1	  ⋅	  B221-‐1	  ⋅	  B222-‐1	  ⋅	  B224-‐1	  ⋅	  B276-‐1	  ⋅	  B416-‐1	  ⋅	  B420-‐1	  ⋅	  B702-‐1	  

3.	   Anvendelse	   Ubeskyttet	  bærende	  murværk	   	   	   	  

4.	   Fabrikant	   Strøjer	  Tegl	  A/S	  
Bogyden	  12	  
5610	  Assens	  

	   	   	  

6.	   System	  (AVPC)	   2+	   	   	   	  

7.	   Notificeret	  organ	   Nr.	  1073	  udførte	  indledende	  inspektion	  af	  fabriksanlæg	  og	  fabrikkens	  egen	  produktions-‐
kontrol,	  samt	  kontinuerlig	  overvågning,	  vurdering	  og	  evaluering	  af	  fabrikkens	  egen-‐
produktionskontrol	  efter	  system	  2+	  og	  udstedte	  overensstemmelsesattest	  for	  fabrikkens	  
egen	  produktionskontrol,	  certifikat	  nr.	  1073-‐CPD-‐M209	  

9.	   Deklareret	  ydeevne	   	  
	   Væsentlige	  egenskaber	   	   Ydeevne	  

Harmoniseret	  teknisk	  
specifikation	  

	   Dimensioner	   Længde	   228	   [mm]	  
	   	   Bredde	   108	   [mm]	  
	   	   Højde	   54	   [mm]	  
	   	   Tolerance	   T2	   	  
	   Vidde	   	   NPD	   	  

	   Konfiguration	   Udformning	  
	  
	  

	   	   Gruppe	   G1	   	  
	   Trykstyrke	   Middeltrykstyrke	   25	   [MPa]	  
	   	   Normaliseret	  trykstyrke	   19	   [MPa]	  
	   	   Retning	  af	  tryk	   ⏊	   på	  liggeflade	  
	   Fugtbevægelser	   	   NPD	   	  
	   Vedhæftningsstyrke,	  tabelværdi	  EN	  998-‐2,	  annex	  C	   0,15	   [MPa]	  
	   Indhold	  af	  opløselige	  salte	   S2	   	  
	   Brandbarhed	   	   A1	   	  
	   Vandoptagelse	   max.	  værdi	   12	   [vægt%]	  
	   Initial	  vandoptagelse	   1,5-‐2,4	   [kg/m2	  min]	  
	   Vanddampdiffusionsmodstand	   NPD	   	  
	   Lydisolering	   Bruttodensitet	   1.800	   [kg/m3]	  
	   	   Tolerance	   D1	   	  
	   Varmemodstand	   NPD	   	  
	   Frostbestandighed	   F2	   	  
	   Farlige	  stoffer	   NPD	   	  

	   	  
EN
	  7
71
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10.	   Ydeevnen	  for	  den	  byggevare,	  der	  er	  anført	  i	  pkt.	  1	  og	  2,	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  den	  deklarerede	  ydeevne	  
i	  pkt.	  9.	  Denne	  ydeevnedeklaration	  udstedes	  på	  eneansvar	  af	  den	  fabrikant,	  der	  er	  anført	  i	  pkt.	  4.	  
Underskrevet	  for	  fabrikanten	  og	  på	  dennes	  vegne:	  
	  

	  

	  

	   	   	  

	  

	  

 

Lene	  Vissing	   	   	   	   Vedstaarup,	  12.	  november	  2015	  



DoP	  GR07-‐2013-‐07-‐01	  

	  
Ydeevnedeklaration	  
GR07-‐2013-‐07-‐01	  
	  
1.	   Identifikation	   Byggesten	  HD	  kategori	  I	   	   	   	  

2.	   Type	   B121	  ⋅	  B330	  ⋅	  B331	  ⋅	  B333	  ⋅	  B338	  ⋅	  B340	  ⋅	  B430	  ⋅	  B431	  ⋅	  B432	  ⋅	  B434	  ⋅	  B542	  ⋅	  B543	  ⋅	  B544	  
B545	  ⋅	  B703	  ⋅	  B705	  ⋅	  B707	  ⋅	  B709	  
B121-‐1	  ⋅	  B330-‐1	  ⋅	  B331-‐1	  ⋅	  B333-‐1	  ⋅	  B338-‐1	  ⋅	  B340-‐1	  ⋅B430-‐1	  ⋅	  B431-‐1	  ⋅	  B432-‐1	  ⋅	  B434-‐1	  
B542-‐1	  	  ⋅B703-‐1	  ⋅	  B705-‐1	  ⋅	  B707-‐1	  ⋅	  B709-‐1	  

3.	   Anvendelse	   Ubeskyttet	  bærende	  murværk	   	   	   	  

4.	   Fabrikant	   Strøjer	  Tegl	  A/S	  
Bogyden	  12	  
5610	  Assens	  

	   	   	  

6.	   System	  (AVPC)	   2+	   	   	   	  

7.	   Notificeret	  organ	   Nr.	  1073	  udførte	  indledende	  inspektion	  af	  fabriksanlæg	  og	  fabrikkens	  egen	  produktions-‐
kontrol,	  samt	  kontinuerlig	  overvågning,	  vurdering	  og	  evaluering	  af	  fabrikkens	  egen-‐
produktionskontrol	  efter	  system	  2+	  og	  udstedte	  overensstemmelsesattest	  for	  fabrikkens	  
egen	  produktionskontrol,	  certifikat	  nr.	  1073-‐CPD-‐M209	  

9.	   Deklareret	  ydeevne	   	  
	   Væsentlige	  egenskaber	   	   Ydeevne	  

Harmoniseret	  teknisk	  
specifikation	  

	   Dimensioner	   Længde	   228	   [mm]	  
	   	   Bredde	   108	   [mm]	  
	   	   Højde	   54	   [mm]	  
	   	   Tolerance	   T2	   	  
	   Vidde	   	   NPD	   	  

	   Konfiguration	   Udformning	  
	  
	  

	   	   Gruppe	   G1	   	  
	   Trykstyrke	   Middeltrykstyrke	   34	   [MPa]	  
	   	   Normaliseret	  trykstyrke	   25	   [MPa]	  
	   	   Retning	  af	  tryk	   ⏊	   på	  liggeflade	  
	   Fugtbevægelser	   	   NPD	   	  
	   Vedhæftningsstyrke,	  tabelværdi	  EN	  998-‐2,	  annex	  C	   0,15	   [MPa]	  
	   Indhold	  af	  opløselige	  salte	   S0	   	  
	   Brandbarhed	   	   A1	   	  
	   Vandoptagelse	   max.	  værdi	   15	   [vægt%]	  
	   Initial	  vandoptagelse	   1,0-‐1,6	   [kg/m2	  min]	  
	   Vanddampdiffusionsmodstand	   NPD	   	  
	   Lydisolering	   Bruttodensitet	   1.700	   [kg/m3]	  
	   	   Tolerance	   D2	   	  
	   Varmemodstand	   NPD	   	  
	   Frostbestandighed	   F2	   	  
	   Farlige	  stoffer	   NPD	   	  

	   	  
EN
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10.	   Ydeevnen	  for	  den	  byggevare,	  der	  er	  anført	  i	  pkt.	  1	  og	  2,	  er	  i	  overensstemmelse	  med	  den	  deklarerede	  ydeevne	  
i	  pkt.	  9.	  Denne	  ydeevnedeklaration	  udstedes	  på	  eneansvar	  af	  den	  fabrikant,	  der	  er	  anført	  i	  pkt.	  4.	  
Underskrevet	  for	  fabrikanten	  og	  på	  dennes	  vegne:	  

	  

	  

	   	   	  

	  

Lene	  Vissing	   	   	   	   Vedstaarup,	  1.	  oktober	  2015	  



DoP GR09-2013-07-01 

 
 

Ydeevnedeklaration 
GR09-2013-07-01 
 
1. Identifikation Byggesten HD kategori I    

2. Type B110 ⋅ B706 
 

 

3. Anvendelse Ubeskyttet bærende murværk    

4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12 
5610 Assens 

   

6. System (AVPC) 2+    

7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktions-
kontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen-
produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens 
egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209 

9. Deklareret ydeevne  
Harmoniseret teknisk 
specifikation  Væsentlige egenskaber  Ydeevne 

 Dimensioner Længde 228 [mm] 

  
EN

 7
71

-1
:2

01
1 

  Bredde 108 [mm] 
  Højde 54 [mm] 
  Tolerance T2  
 Vidde  NPD  

 Konfiguration Udformning 
 

 

  Gruppe G1  
 Trykstyrke Middeltrykstyrke 33 [MPa] 
  Normaliseret trykstyrke 25 [MPa] 
  Retning af tryk ⏊ på liggeflade 
 Fugtbevægelser  NPD  
 Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C 0,15 [MPa] 
 Indhold af opløselige salte S0  
 Brandbarhed  A1  
 Vandoptagelse max. værdi NPD [vægt%] 
 Initial vandoptagelse NPD [kg/m2 min] 
 Vanddampdiffusionsmodstand NPD  
 Lydisolering Bruttodensitet 1.450 [kg/m3] 
  Tolerance D1  
 Varmemodstand NPD  
 Frostbestandighed F2  
 Farlige stoffer NPD  
 

 

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne 
i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. 
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne: 
 

 

 

   

 

 

 

Lene Vissing    Vedstaarup, 1. juli 2013 



DoP GR10-2013-07-01 

 
 

Ydeevnedeklaration 
GR10-2013-07-01 
 
1. Identifikation Byggesten HD kategori I    

2. Type B101 ⋅ B201 ⋅ B301 ⋅ B601  
B101-1 ⋅ B201-1 ⋅ B301-1 ⋅ B601-1 
M601-1 

 

3. Anvendelse Til udvendig og indvending vandskuring, bærende murværk  

4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S 
Bogyden 12 
5610 Assens 

   

6. System (AVPC) 2+    

7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktions-
kontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen-
produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens 
egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209 

9. Deklareret ydeevne  
Harmoniseret teknisk 
specifikation  Væsentlige egenskaber  Ydeevne 

 Dimensioner Længde 228 [mm] 

  
EN

 7
71

-1
:2

01
1 

  Bredde 108 [mm] 
  Højde 54 [mm] 
  Tolerance T2  
 Vidde  NPD  

 Konfiguration Udformning 
 

 

  Gruppe G1  
 Trykstyrke Middeltrykstyrke 25 [MPa] 
  Normaliseret trykstyrke 19 [MPa] 
  Retning af tryk ⏊ på liggeflade 
 Fugtbevægelser  NPD  
 Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C 0,15 [MPa] 
 Indhold af opløselige salte S0  
 Brandbarhed  A1  
 Vandoptagelse  NPD  
 Initial vandoptagelse NPD  
 Vanddampdiffusionsmodstand NPD  
 Lydisolering Bruttodensitet 1.700 [kg/m3] 
  Tolerance D1  
 Varmemodstand NPD  
 Frostbestandighed F2  
 Farlige stoffer NPD  
 

 

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne 
i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. 
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne: 
 

 

 

   

  

 

Lene Vissing    Vedstaarup, 1. juli 2013 



DoP GR11-2013-07-01 

 
 

Ydeevnedeklaration 
GR11-2013-07-01 
 
1. Identifikation Byggesten HD kategori I    

2. Type M601 
 

 

3. Anvendelse Til udvendig vandskuret bærende murværk    

4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12 
5610 Assens 

   

6. System (AVPC) 2+    

7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktions-
kontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen-
produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens 
egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209 

9. Deklareret ydeevne  
Harmoniseret teknisk 
specifikation  Væsentlige egenskaber  Ydeevne 

 Dimensioner Længde 228 [mm] 

  
EN

 7
71
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  Bredde 108 [mm] 
  Højde 54 [mm] 
  Tolerance T2  
 Vidde  NPD  

 Konfiguration Udformning 
 

 

  Gruppe G1  
 Trykstyrke Middeltrykstyrke 33 [MPa] 
  Normaliseret trykstyrke 25 [MPa] 
  Retning af tryk ⏊ på liggeflade 
 Fugtbevægelser  NPD  
 Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C 0,15 [MPa] 
 Indhold af opløselige salte S0  
 Brandbarhed  A1  
 Vandoptagelse max. værdi NPD [vægt%] 
 Initial vandoptagelse NPD [kg/m2 min] 
 Vanddampdiffusionsmodstand NPD  
 Lydisolering Bruttodensitet 1.450 [kg/m3] 
  Tolerance D1  
 Varmemodstand NPD  
 Frostbestandighed F2  
 Farlige stoffer NPD  
 

 

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne 
i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. 
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne: 
 

 

 

   

 

 

 

Lene Vissing    Vedstaarup, 1. juli 2013 



DoP GR12-2013-07-01 

 
 

Ydeevnedeklaration 
GR12-2013-07-01 
 
1. Identifikation Byggesten HD kategori I    

2. Type B602 
 

 

3. Anvendelse Til indvendig vandskuring, bærende murværk    

4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12 
5610 Assens 

   

6. System (AVPC) 2+    

7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktions-
kontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen-
produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens 
egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209 

9. Deklareret ydeevne  
Harmoniseret teknisk 
specifikation  Væsentlige egenskaber  Ydeevne 

 Dimensioner Længde 228 [mm] 

  
EN

 7
71
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1 

  Bredde 108 [mm] 
  Højde 54 [mm] 
  Tolerance T2  
 Vidde  NPD  

 Konfiguration Udformning 
 

 

  Gruppe G1  
 Trykstyrke Middeltrykstyrke 25 [MPa] 
  Normaliseret trykstyrke 19 [MPa] 
  Retning af tryk ⏊ på liggeflade 
 Fugtbevægelser  NPD  
 Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C 0,15 [MPa] 
 Indhold af opløselige salte S0  
 Brandbarhed  A1  
 Vandoptagelse  NPD  
 Initial vandoptagelse NPD  
 Vanddampdiffusionsmodstand NPD  
 Lydisolering Bruttodensitet 1.700 [kg/m3] 
  Tolerance D1  
 Varmemodstand NPD  
 Frostbestandighed F0  
 Farlige stoffer NPD  
 

 

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne 
i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. 
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne: 
 

 

 

   

 

 

 

Lene Vissing    Vedstaarup, 1. juli 2013 



DoP GR13-2013-07-01 

 
 

Ydeevnedeklaration 
GR13-2013-07-01 
 
1. Identifikation Byggesten HD kategori I    

2. Type M603 
 

 

3. Anvendelse Til udvendig vandskuret bærende murværk    

4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S  
Bogyden 12 
5610 Assens 

   

6. System (AVPC) 2+    

7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktions-
kontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen-
produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens 
egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209 

9. Deklareret ydeevne  
Harmoniseret teknisk 
specifikation  Væsentlige egenskaber  Ydeevne 

 Dimensioner Længde 228 [mm] 

  
EN

 7
71
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  Bredde 108 [mm] 
  Højde 54 [mm] 
  Tolerance T2  
 Vidde  NPD  

 Konfiguration Udformning 
 

 

  Gruppe G1  
 Trykstyrke Middeltrykstyrke 33 [MPa] 
  Normaliseret trykstyrke 25 [MPa] 
  Retning af tryk ⏊ på liggeflade 
 Fugtbevægelser  NPD  
 Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C 0,15 [MPa] 
 Indhold af opløselige salte S0  
 Brandbarhed  A1  
 Vandoptagelse max. værdi NPD [vægt%] 
 Initial vandoptagelse NPD [kg/m2 min] 
 Vanddampdiffusionsmodstand NPD  
 Lydisolering Bruttodensitet 1.450 [kg/m3] 
  Tolerance D1  
 Varmemodstand NPD  
 Frostbestandighed F0  
 Farlige stoffer NPD  
 

 

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne 
i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. 
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne: 
 

 

 

   

 

 

 

Lene Vissing    Vedstaarup, 1. juli 2013 



DoP GR14-2013-07-01 

 
 

Ydeevnedeklaration 
GR14-2013-07-01 
 
1. Identifikation Byggesten HD kategori I    

2. Type B603 ⋅ M603-1 
 

 

3. Anvendelse Til indvendig puds, bærende murværk    

4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S 
Bogyden 12 
5610 Assens 

   

6. System (AVPC) 2+    

7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktions-
kontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen-
produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens 
egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209 

9. Deklareret ydeevne  
Harmoniseret teknisk 
specifikation  Væsentlige egenskaber  Ydeevne 

 Dimensioner Længde 228 [mm] 

  
EN

 7
71
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1 

  Bredde 108 [mm] 
  Højde 54 [mm] 
  Tolerance T2  
 Vidde  NPD  

 Konfiguration Udformning 
 

 

  Gruppe G1  
 Trykstyrke Middeltrykstyrke 25 [MPa] 
  Normaliseret trykstyrke 19 [MPa] 
  Retning af tryk ⏊ på liggeflade 
 Fugtbevægelser  NPD  
 Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C 0,15 [MPa] 
 Indhold af opløselige salte S0  
 Brandbarhed  A1  
 Vandoptagelse  NPD  
 Initial vandoptagelse NPD  
 Vanddampdiffusionsmodstand NPD  
 Lydisolering Bruttodensitet 1.700 [kg/m3] 
  Tolerance D1  
 Varmemodstand NPD  
 Frostbestandighed F0  
 Farlige stoffer NPD  
 

 

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne 
i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. 
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne: 
 

 

 

   

 

 

 

Lene Vissing    Vedstaarup, 1. juli 2013 



DoP GR15-2013-07-01 

 
 

Ydeevnedeklaration 
GR15-2013-07-01 
 
1. Identifikation Byggesten HD kategori I    

2. Type M608 
 

 

3. Anvendelse Beskyttet (indvendig), bærende murværk    

4. Fabrikant Strøjer Tegl A/S 
Bogyden 12 
5610 Assens 

   

6. System (AVPC) 2+    

7. Notificeret organ Nr. 1073 udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egen produktions-
kontrol, samt kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen-
produktionskontrol efter system 2+ og udstedte overensstemmelsesattest for fabrikkens 
egen produktionskontrol, certifikat nr. 1073-CPD-M209 

9. Deklareret ydeevne  
Harmoniseret teknisk 
specifikation  Væsentlige egenskaber  Ydeevne 

 Dimensioner Længde 228 [mm] 

  
EN

 7
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  Bredde 108 [mm] 
  Højde 54 [mm] 
  Tolerance T2  
 Vidde  NPD  

 Konfiguration Udformning 
 

 

  Gruppe G1  
 Trykstyrke Middeltrykstyrke 24 [MPa] 
  Normaliseret trykstyrke 18 [MPa] 
  Retning af tryk ⏊ på liggeflade 
 Fugtbevægelser  NPD  
 Vedhæftningsstyrke, tabelværdi EN 998-2, annex C 0,15 [MPa] 
 Indhold af opløselige salte S0  
 Brandbarhed  A1  
 Vandoptagelse max. værdi NPD  
 Initial vandoptagelse NPD  
 Vanddampdiffusionsmodstand NPD  
 Lydisolering Bruttodensitet 1.400 [kg/m3] 
  Tolerance D1  
 Varmemodstand NPD  
 Frostbestandighed F0  
 Farlige stoffer NPD  
 

 

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne 
i pkt. 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i pkt. 4. 
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne: 
 

 

 

   

 
 

 

Lene Vissing    Vedstaarup, 1. juli 2013 




