
	  

 DoP Nr. 0679-CPD-0799 (R1)  1	  

 
 
 
 
 
 

YTELSESERKLÆRING 
DoP Nr. 0679-CPD-0799 

(alternativt CPD Nr. 0679-CPD-0788) 

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen:  

Powers PB-SS-PRO 

Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren 
i samsvar med paragraf 11(4):  

ETA-12/0305 
Batchnummer: se produktemballasjen.  

Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske 
spesifikasjonen:  

generisk type Momentkontrollert ekspansjonsanker av rustfritt stål: størrelse M8. 
til bruk på Betong med og uten sprekker, C20/25 til C50/60 i henh. til EN 206 

alternativ / kategori ETAG 001-2, Alternativ 1 
laster inn Statisk og kvasistatisk, Brann (TR020) 
material rustfritt stål A4: 

tørre interne forhold i tillegg til strukturer utsatt for atmosfærisk eksponering 
(inkludert industri- og havmiljøer), eller ved permanent fuktige interne forhold, 
hvis det ikke foreligger spesielt aggressive betingelser. (f.eks. permanente med 
vekslende nedsenking i sjøvann eller i skvalpesonen, klorid atmosfære fra 
innendørs svømmebasseng eller atmosfære med ekstrem kjemisk 
forurensning (f.eks i avsvovlingsanlegg eller veitunneler der avisingsmaterialer 
blir brukt). 
dekker størrelse M8 

temperaturområde  Ikke relevant 

2. Navn, registrert varenavn eller varemerke og produsentens kontaktadresse i samsvar med paragraf 11(5):  
 
Produktnavn:PB-SS-PRO 
 
Powers Fasteners Europe B.V. 
Westrak 208 
1771 SV Wieringerwerf 
Nederland 

3. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i paragraf 12(2), 
hvis relevant: --  

4. System eller systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: 
System 1 

5. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard: --  

6. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:  
Centre Scientific et Technique du Bâtiment CSTB Paris utstedte: ETA-12/0305 
på grunnlag av ETAG 001-2, Alternativ1 
 
Det tekniske kontrollorganet 0679-CPD utførte sertifisering av fabrikkens produksjonskontroll på grunnlag 
av: 
- innledende inspeksjon av fabrikken og av fabrikkens produksjonskontroll; 
- kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av fabrikkens produksjonskontroll. 
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9.  Angitt ytelse:  

Grunnleggende 
egenskaper  Designmetode Ytelse 

Harmonisert 
teknisk 
spesifikasjon 

karakteristisk 
strekkmotstand 

ETAG 001, 
Vedlegg A, 
metode A 

ETA-12/0305, vedlegg 3 

ETAG 001-2 

karakteristisk 
skjæremotstand 

ETAG 001, 
Vedlegg A, 
metode A 

ETA-12/0305, vedlegg 4 

minsteavstand og 
minste 
kantavstand 

ETAG 001, 
Vedlegg A, 
metode A 

ETA-12/0305, vedlegg 2 

forskyvning for 
bruksgrense 
tilstand 

ETAG 001, 
Vedlegg A, 
metode A 

ETA-12/0305, vedlegg 3 og 4 

Der paragraf 37 eller 38 i Den spesifikke tekniske dokumentasjonen har blitt brukt i samsvar, oppfyller 
produktet disse kravene: -- 

10. Produktets ytelse som beskrives i punktene 1 og 2 er i samsvar med den erklærte ytelse i punkt 9.    
 
Utstedelsen av foreliggende ytelseserklæring er ene og alene ansvaret til produsenten omtalt i punkt 4.  
 
Signert for og på vegne av produsenten: 
 
 

  
_________________________    ___________________________     
Colin Earl      Dr. Ing. Thilo Pregartner 
Administrerende direktør HTF CDIY Europa   Ingeniørsjef 
 
  
 
 


