PRESTANDADEKLARATION

BILAGA III i: 4.4.2011 - Europeiska unionens officiella tidning - L 88/5

Nr: EN 1916 Standardrör
1. Produkttypens unika identitetskod: Rör eller rördel av betong
2. Typ, parti eller serienummer: ALFA standardrör enligt EN 1916
3. Användningsområde: I mark nedgrävt rör för normalt dag- och/eller spillvatten
4. Tillverkare, kontaktadress: Meag Va-system AB, Tallmätargatan 2, 721 34 Västerås.
5. Kontaktadress för tillverkarens representant: Ej tillämpligt
6. System för bedömning och fortlöpande kontroll: 4
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
Nordcert har utfört inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik enligt system 2+
Nordcert har utfört fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik enligt system 2+
Nordcert har utfärdat följande intyg: kontinuitet för produktens prestanda och överensstämmelse efter tillverkningskontroll
8. Prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats: Ej tillämpligt
9. Angiven prestanda
Väsentliga egenskaper
Dimensionstoleranser relaterade till
spets, muff och fogtätning.
Hållfasthetsklass
Tryckhållfasthet, betong
Axiell hållfasthet
Vattentäthet
Beständighet, betong
Beständighet, fogtätning
Typ av fogtätning
Svavelväteresistent betong
1)

I förkommande fall: NPD = No Performance Determined, ingen prestanda fastställd.

Prestanda
Enligt handlingar i ALFA Teknik Bok
SS 227000:2005
90, 110, 135, 165, 200 eller 240
fcck = 38 eller 43 (1 N/mm2 (MPa)
NPD
50 kN/m2 (kPa)
Enligt handlingar i ALFA Teknik Bok
SS 227000:2005
Metod 1
WC eller WG (2 enligt SS-EN 681-1
NPD

43 gäller för genomtryckningsrör, för övriga gäller 38.

2)

Harmoniserad standard

EN 1916:2002

WC = standardkvalitet, WG = oljeresistent kvalitet.

Produkter tillverkade före den 1/7 har inte CE-märket på produkten men uppfyller kravet för CE-märkning, produkter
tillverkade efter 1/7 har märket på produkten.
10. Prestanda för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9.
Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknat för tillverkaren av:
Bertil Olsson Kvalitetschef.
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(namn och befattning)
Stora Skedvi 2013-06-28
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(plats och dag för utfärdande)
(namnteckning)

