YTELSESERKLÆRING
1.

Nr: 10252

Entydig identifikasjonskode for produkttypen:
Montasjeskrue med borspiss, blankforsinket /CorrSeal
Dimensjon:
4,2xL (L = 13 - 32) mm

2.
Artikel nummer:
469513, 469532, 513327, 513328, 562113, 562125, 562133, 562313, 562316, 562319,
565613, 565625, 566613, 566625, 569513, 569532

3.
Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar
med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Skruer beregnet for å feste gipsplater (eller gipsplater med fiberforsterkning) til metall
(anbefalte monteringdybde 10 mm) i bygningskonstruksjoner. De kan også brukes til
konstruksjonen av reisverket og til forbindelsen mellom reisverket og de bærende delene,
samt til å feste plater til hverandre, i samsvar med EN 14566:2008+A1:2009.

4.
Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i
henhold til artikkel 11 nr. 5:
ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden
Mail: info@essve.se

5.
Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat
omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2 (om relevant):
N.A.

ESSVE Produkter AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com
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6.
Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens
konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 4

7.
Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av
en harmonisert standard:
N.A
har utført i samsvar:
med system:
og har utstedt:

8.
Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er
utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
N.A
har utstedt:
på grunnlag av:
har utført: i samsvar med system:
og har utstedt

9.
Angitt ytelse:
Vesentlige egenskaper

Ytelse

Harmonisert teknisk spesifikasjon

Reaction to fire

A1

EN 14566:2008+A1:2009 Table ZA.1

Flexural strength

pass

EN 14566:2008+A1:2009 Table ZA.1
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10.
Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen
angitt i nr. 9.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av
produsenten, som angitt i nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:
Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners
(navn og stilling)
Kista 2018-07-09
(sted og utstedelsesdato)

(underskrift)
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