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SUORITUSTASOILMOITUS 
DoP No. 0756-CPD-0515 

 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  

Powers AC100-PRO -ruiskutushartsi, sis. ankkurointivaarnan muuraustarkoituksiin 

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

ETA-12/0545 
Eränumero: ks. tuotteen pakkaus.  

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

generic type Ruiskutushartsi, sis. ankkurointivaarnan muuraustarkoituksiin 
käytettäväksi Umpimuurauksissa (käyttökategoria b) tai ontossa ta rei'itetyssä muurauksessa 

(käyttökategoria c) noudattaen standardia EN 771 (hyväksyntä, liite 7).  
vaihtoehto / 

kategoria 
ETAG 029; kategoria b ja c, käyttökategoria w/w 

kuormitus Staattinen ja osittain staattinen 
materiaali galvanoitu teräs  

Vain kuivissa sisätiloissa 
 
ruostumaton teräs A4  
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) 

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) 

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. 
Westrak 208 
1771 SV WIERINGERWERF 
Alankomaat 

3. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12. artiklan kohdassa 2 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 julkaissut: ETA-12/0545 
jonka perustana on ETAG 029, kategoria b ja c 
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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 Performance Yhdenmukaistetut 

tekniset eritelmät 
ominainen 
vastustuskyky 
vetorasitusta vastaan 

ETAG029, liite 
C, menetelmä A ETAG 029, liite 9 

ETAG 029 

ominainen 
vastustuskyky 
leikkausrasitusta 
vastaan 

ETAG029, liite 
C, menetelmä A ETAG 029, liite 9 ja 10 

vähimmäisvälistys- ja 
vähimmäisreuna- 
etäisyys 

ETAG029, liite 
C, menetelmä A ETAG 029, liite 11 

tarvittava siirto 
mahdollistamaan 
huoltotila 

ETAG029, liite 
C, menetelmä A ETAG 029, liite 10 

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 
 
	    
 


