SUORITUSTASOILMOITUS
EU-asetuksen n:o 305/2011 (rakennustuoteasetus) liitteen III mukaan
Nr. 001/04-0023/2013/01
1.)

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G

2.)

Typpi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4
kohdassa edellytetään:
Katso tuotteen pakkaus/etiketti

3.)

Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu
käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Rapattujen ulkopuolisten lämmöneristysjärjestelmien ruuviankkurit kiinnitettäväksi
betoniin ja muuraukseen; käyttöluokat: A,B,C,D,E
Ankkureiden pituudet: 115 – 455 mm (ejotherm STR U / STR U 2G)

4.)

Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11
artiklan 5 kohdassa edellytetään:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe, Saksa

5.)

Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä
osoite, josta tähän saa yhteyden:
Ei olennainen

6.)

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:
Järjestelmä 2+

7.)

Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Ei olennainen

8.)

Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen
arviointi:
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) on antanut ETAG 014:n perusteella eurooppalaisen teknisen hyväksynnän
ETA–04/0023.
Stuttgartin MPA -yliopiston Otto-Graf-instituutti, NB 0672, on suorittanut rakennustuotteen ensimmäisen
tarkastuksen järjestelmän 2+ mukaan ja myöntänyt numerolla 0672-CPD-0045 sertifikaatin siitä, että sisäinen
tuotannonvalvonta on vaatimusten mukainen.

9.)

Ilmoitetut suoritustasot
Perusominaisuudet

Tyypillinen
vetokuormituksen kesto NRk
Siirtymäkäyttäytyminen
Pistemäinen lämmönläpäisykerroin (chiarvo)
Aluslevyn jäykkyys

Tuotteen suoritustaso
katso ETA-04/0023
liite 11, taulukko 7
katso ETA-04/0023
kohta: 4.2.4, taulukko 4.1
katso ETA-04/0023
kohta: 4.2.5, taulukko 4.2
katso ETA-04/0023
kohta: 4.2.6, taulukko 4.3

Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmät
ETAG 014: 2011
ETAG 014: 2011
EOTA TR 25
EOTA TR 26

10.) Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä

suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

__________________________________Dr. Frank Dratschmidt / toimitusjohtaja
(nimi ja tehtävä)

Bad Laasphe, den 15.07.2013________________________
(paikka ja päivämäärä)

_______________________________

_______________________________________________
(allekirjoitus)

