
1.
Produkttypens unika identifikationskod:
Montageskruv med borrspets, blankförzinkad / CorrSeal
Dimension:
4,2xL (L = 13 - 32) mm

2.
Artikelnummer:
469513, 469532, 513327, 513328, 562113, 562125, 562133, 562313, 562316, 562319,
565613, 565625, 566613, 566625, 569513, 569532

3.
Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet
med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen,
såsom förutsett av tillverkaren:
Skruv avsedda för att fästa gipsskivor (eller gipsskivor med fiberförstärkning) till metall
(rekommenderat sättdjup 10 mm) i byggnadskonstruktioner. De kan också användas för
konstruktionen av regelverket och infästningen mellan regelverket och de bärande delar samt
för att fästa skivor mot varandra, i enlighet med EN 14566:2008+A1:2009.

4.
Tillverkarens namn samt kontaktadress enligt vad som krävs i
artikel 11.5:
ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden
Mail: info@essve.se

5.
I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens
representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel
12.2:
N.A.
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6.
Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av
byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System 4

7.
För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som
omfattas av en harmoniserad standard:
N.A
har utfört:
enligt system:
och har utfärdat:

8.
För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för
vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:
N.A
har utfärdat
på grund val av:
har utfört: enligt system:
och har utfärdat:

9.
Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation

Reaction to fire A1 EN 14566:2008+A1:2009 Table ZA.1

Flexural strength pass EN 14566:2008+A1:2009 Table ZA.1
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10.
Prestandan 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:
Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(namn och befattning)

Kista 2018-07-09

(plats och dag för utfärdande) (namnteckning)
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