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SUORITUSTASOILMOITUS 
DoP No. 0756-CPD-0236 

 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  

Powers AC100-PRO -ruiskutushartsi, sis. ankkurointivaarna 

Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11. 
artiklan kohdassa 4 edellytetään:  

ETA-08/0290 
Eränumero: ks. tuotteen pakkaus.  

Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän rakennustuotteen aiottu 
käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:  

yleistyyppi Liimattava ankkuri betonirakenteissa käytettäväksi, kun kuormitus on 
staattinen, osaksi staattinen ja seisminen liike (suorituskategoria C1) 

käytettäväksi Halkeillussa tai halkeilemattomassa betonissa, C20/25 ... C50/60 noudattaen 
standardia EN 206 

vaihtoehto / 
kategoria 

ETAG 001-5, vaihtoehto 1, 

kuormitus Staattinen, osaksi staattinen ja seismiselle liikkeelle altis kuormituskategoria 
C1 

materiaali Sinkkipäällystetystä teräksestä valmistetut elementit: 
Vain kuivissa sisätiloissa 
 
Ruostumattomasta teräksestä A4 valmistetut elementit: 
Kuivissa sisätiloissa sekä betonissa, joka on alttiina ulkoisille sääolosuhteille 
(mukaan lukien teollinen ja meriympäristö) tai betonissa, joka on alttiina 
pysyvästi kosteille sisäolosuhteille, mikäli erityisen aggressiivisia olosuhteita ei 
esiinny. (esim. pysyvä, vuorotteleva upotus meriveteen tai sijainti meriveden 
roiskevyöhykkeellä, kloriittia sisältävä ympäröivä ilma uimahalleissa tai 
erityisen voimakkaasti kemiallisesti saastunut ympäröivä ilma (esim. 
rikinpoistolaitoksilla tai maanteiden tunneliosuuksilla, joissa käytetään 
jäänpoistoaineita) 
 
Erittäin korroosiota kestävästä teräksestä valmistetut elementit: 
Kuivissa sisätiloissa sekä rakenteissa, jotka ovat alttiina ulkoisille 
sääolosuhteille, betonissa, joka on alttiina pysyvästi kosteille sisäolosuhteille 
tai muutoin erityisen aggressiivisille olosuhteille. Esimerkkejä erityisen 
aggressiivisista olosuhteista ovat pysyvä, vuorotteleva upotus meriveteen tai 
sijainti meriveden roiskevyöhykkeellä, kloriittia sisältävä ympäröivä ilma 
uimahalleissa tai erityisen voimakkaasti kemiallisesti saastunut ympäröivä ilma 
(esim. rikinpoistolaitoksilla tai maanteiden tunneliosuuksilla, joissa käytetään 
jäänpoistoaineita) 
 
Betoniteräksestä valmistetut elementit: 
Jälkiasennettavia betoniteräksiä voidaan käyttää ankkureina, kun ne on 
suunniteltu noudattaen asiakirjaa EOTA Technical Report TR 029 tai CEN/TS 
1992-4:2009. Lisätietoja ETA:sta. 
 

lämpötila-alue -40°C ... +40°C (enimmillään pitkäaikainen lämpötila +24°C ja enimmillään. 
lyhytaikainen lämpötila +40°C) 

-40°C ... +80°C (enimmillään pitkäaikainen lämpötila +50°C ja enimmillään. 
lyhytaikainen lämpötila +80°C) 

-40°C ... +120°C (enimmillään pitkäaikainen lämpötila +72°C ja enimmillään. 
lyhytaikainen lämpötila +120°C) 
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2. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, 
kuten 11. artiklan 5 kohdassa edellytetään:  
 
Tuotteen nimi: AC100-PRO 
 
Powers Fasteners Europe B.V.  
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH 
Black-&-Decker Str. 40 
65510 Idstein 
Saksa 

3. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12. artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, 
nimi ja osoite, josta tähän saa yhteyden: --  

4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti: 
Järjestelmä 1 

5. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: --  

6. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen 
tekninen arviointi:  
Deutsches Institut für Bautechnik DIBt Berliini on julkaissut: ETA-08/0290 
jonka perustana on ETAG 001-5, Option 1 
 
Ilmoitettu laitos 0756-CPD suoritti tehdasvalmistuksen valvonnan sertifioinnin perustanaan: 

- tehtaan ja tehdasvalmistuksen valvonnan alkukatselmointi; 
- tehdasvalmistuksen valvonnan jatkuva tarkkailu, arviointi ja hyväksyntä. 

9.	   Ilmoitetut suoritustasot:  

Perusominaisuudet	    Suunniteltu 
menetelmä Suoritustaso Yhdenmukaistetut 

tekniset eritelmät 

ominainen 
vastustuskyky 
vetorasitusta vastaan 

TR029 

ETA-08/0290 
(kierteitetty vaarna) liitteet 11 ja 12 
(betoniteräs) liitteet 15, 16 
(sis. kierteitetty holkki) liitt. 19, 20 

ETAG 001, Option 1 

ominainen 
vastustuskyky 
leikkausrasitusta 
vastaan 

TR029 

ETA-08/0290 
(kierteitetty vaarna) liite 13 
(betoniteräs) liite 17 
(sisäinen kierteitetty holkki) liite 21 

ominainen 
vastustuskyky 
vetorasitusta vastaan 

CEN/TS1992-4 

ETA-08/0290 
(kierteitetty vaarna) liitteet 23, 24 
(betoniteräs) liitteet 27, 28 
(sis. kierteitetty holkki) liitt. 31, 32 

ominainen 
vastustuskyky 
leikkausrasitusta 
vastaan 

CEN/TS1992-4 

ETA-08/0290 
(kierteitetty vaarna) liite 25 
(betoniteräs) liite 29 
(sisäinen kierteitetty holkki) liite 33 

ETAG 001, Option 1 

vähimmäisvälistys- ja 
vähimmäisreuna- 
etäisyys 

TR029 
CEN/TS1992-4 

ETA-08/0290 
(kierteitetty vaarna) liite 7 
(betoniteräs) liite 7 
(sisäinen kierteitetty holkki) liite 7 

tarvittava siirto 
mahdollistamaan 
huoltotila 

TR029 

ETA-08/0290 
(kierteitetty vaarna) liite 14 
(betoniteräs) liite 18 
(sisäinen kierteitetty holkki) liite 22 

tarvittava siirto 
mahdollistamaan 
huoltotila 

CEN/TS1992-4 

ETA-08/0290 
(kierteitetty vaarna) liite 26 
(betoniteräs) liite 30 
(sisäinen kierteitetty holkki) liite 34 
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Seisminen muotoilu 
ETAG 001, 
Annex E, cat. 
C1 

ETA-08/0290, (kierteitetty vaarna ja 
betoniteräs) liite 35 ja 36  

 

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty artiklojen 37 ja 38 nojalla: -- 

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

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

	    
_________________________	  	   ___________________________	   	   	   	    
Colin Earl	   	   	   	   Tekn. tri Thilo Pregartner 
VP HTF CDIY Europe	   	   	   Senior Engineering Manager 
 
	    
 


