
1.
Produkttypens unika identifikationskod:

Åsfäste Universal 32x170x2,0 Varmförzinkad

2.
Artikel nummer:

451232

3.
Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med
den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom
förutsett av tillverkaren:

The brackets are intended for use in accordance to ETA -08/0028 in making side-grain to side-
grain connections in load bearing timber structures, as a connection between a wood based purlin
and a solid timber or wood based beam, where requirements for mechanical resistance and stability
and safety in use in the sense of the Essential Requirements 1 and 4 of Council Directive
89/106/EEC shall be fulfilled.

4.
Tillverkarens namn samt kontaktadress enligt vad som krävs i
artikel 11.5:

ESSVE Produkter AB
Box 770
SE 191 27 Sollentuna
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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www.essve.com

PRESTANDADEKLARATION
Nr: 451232

1 (3)



6.
Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av
byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 2+

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:

DS Certificering A/S, ETA-Danmark NB 1073
har utfärdat ETA-07/0212
på grund val av: ETAG 015
har utfört: (i) initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control;
(ii) continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control. enligt system:
System 2+
och har utfärdat:

9.
Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation
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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:

Sebastian Athler, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(namn och befattning)

Sollentuna 2012-06-05

(plats och dag för utfärdande) (namnteckning)
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