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Nro 11
1. Tuotetyypin yksiloivd tunniste:

Laadittu rakennustuoteasetuksen / CPR (EU) N:o
3051201I vaatimusten ia liitteen Ill-mukaan.
Seiniielementti:
V, S, R, SK, RK, NK, N, KE, AN, AS, AR, AK,

AV, M
2.TyWpi-, erd- tai sarjanumero tai muu
merkintd, jonka avulla rakennus-tuotteen voi
tunnistaa
3. Valmistajan anrioimat tuotestandardin
mukaiset suunnitellut kiiyttokohteet :
4. Valmistajan nimi, rekisteroity kauppanimi
tai tavaramerkki sekii yhteystiedot josta
valmistaiaan saa yhteyden:
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden
arviointi- i a varmentamismenettely
7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin
kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos :

Tuotteen yksilollinen tunnus, proj ektinumero j a
tiimiin DoP n numero esitetiiiin CE-merkinniissii.
:

Kantavat ja ei-kantavatjulkisivu tai muut
seiniielernentit
Sora ja Betoni V. Suutarinen ky
Vuorilahdentie 7
52700 Miintyhariu
AvcP-luokka 2+
Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on
suorittanut tehtaan ja sen sisdisen
laadunvalvonnan alkutarkasfuksen sekii suorittaa
sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja
hyviiksymistii sek?i on antanut siitii
varmentami stodi stuksen nro 04 1 6 -CP R-6 999 -03

9. Ilmoitetut suoritustasot
Perusominaisuudet
(taulukot ZA.1 a ja ZA.lb)
Betonin puristuslujuus

Terdksen myoto-

ja

vetomurtolujuus

Kantokyky
Palonkestdwys
Palokiiyttiiytyminen

Suoritustaso

Betonin lujuus on viilillii

hEN- standardi tai muu yhdenmukai stettu tekninen eritelmii
SFS-EN 14992:2007

C25 130 . . .C401 50 standardien
EN-206 ja SFS 7022 mukaan.
Lujuus todetaan projektin
tekni sessii dokumentaatio ssa.
Terdksen lujuus on viilillii
500...600 MPa ja tyyppi
standardien SFS 1215, SFS
1257 ja SFS 1259 mukainen.
Lujuus ja tyyppi todetaan
projektin teknisessd
dokumentaatiossa.
Projektin teknisen
dokumentaation mukaan

Adneneristdvyys

Ltimmoneristdqys
Yksityi skohti en suunnittelu
Siiilyvyys
V e siho yrynl iip tii s evyys
Vedenpittlvyys
Kiinnikkeiden lujuus

NPD
NPD
Projektin teknisen
dokumentaation mukaan
ja
yksiloidyn
tuotteen
2 kohdassa
10. Edellti I
Timo Suutarinen, toimitusjohtaj a
suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen
Miintyharjussa I 3. 1 .201 5
suoritustasoj en mukaiset. Tiime
suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa
ilmoitetun valmi stai an yksinomai s ell a vastuull a :

