
Ytelsesspesifikasjon
(iht. EUs byggevareforordning nr. 305/2011) 

G144 NO 02.13 NO 

Nummer: 100144943

1. Entydig ID-kode for produkttypen: WR-T-13 

2. Type-, charge- eller serienummer eller et annet kjennetegn for 
identifisering av byggevaren iht. artikkel 11 (4):

Se produktmerking 

3. Bruksformål planlagt av produsenten eller planlagte bruksformål for
byggevaren iht. anvendelig harmonisert teknisk spesifikasjon:

For bruk i trekonstruksjoner 

4. Navn, registrert handelsnavn eller registrert merke og kontaktadresse til
produsenten iht. artikkel 11 (5):

SFS intec AG, Rosenbergsaustr. 10, CH 9435 Heerbrugg 

5. Eventuelt navn og kontaktadresse til den som har fått i oppdrag å utføre
oppgaver iht. artikkel 12 (2):

Ikke aktuell 

6. System eller systemer for vurdering og kontroll av
ytelsesspesifikasjonen til byggevaren iht. vedlegg V:

3 

7. Hvis ytelsesspesifikasjonen, som vedrører en byggevare som
registreres av en harmonisert norm:

• Navn og ID-nummer til det tekniske kontrollorganet:

• Kontrollorgan, vurderingssystem/kontroll av ytelsesspesifikasjonen:

• Samsvarsbevis for fabrikkens egen produksjonskontroll:

8. Ved en ytelsesspesifikasjon som angår en byggevare som en 
Europeisk teknisk vurdering (ETA) er utformet for: 

• Navn og ID-nummer til det tekniske vurderingsorgan: Deutsches Institut für Bautechnik 

• Harmonisert teknisk spesifikasjon: EAD 130118-00-0603 

• Europeisk teknisk vurdering / godkjenning: ETA-12/0062 

• Kontrollorgan, vurderingssystem/kontroll av ytelsesspesifikasjonen:

• Samsvarsbevis for fabrikkens egen produksjonskontroll:

9. Definert ytelse 

Vesentlige kjennemerker Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon 

Se ETA Se ETA 

Se ETA 

10. Miljø, helse og sikkerhetsinformasjon (HMS) 

Et sikkerhetsdatablad iht. EU-direktiv 1907/2006 (REACH) artikkel 31 er ikke nødvendig for å sette denne artikkelen i salg, omløp eller bruke 
den. Hvis artikkelen brukes som tiltenkt og avfallshåndteringen (kassering eller resirkulering) gjennomføres i samsvar med gjeldende 
lovgivning, tar miljøet ikke skade. 

Denne artikkelen inneholder ingen stoffer som kan bli frigitt under normale betingelser eller tiltenkt bruk. Derfor foreligger ingen 
registreringskrav for stoffer i denne artikkelen som artikkel 7 avsnitt 1 til vedtaket gjelder for. Basert på vår nåværende kunnskap inneholder 
denne artikkelen ingen SVHC (spesielt bekymringsverdige stoffer) i konsentrasjoner over 0,1 % (w/w) masseprosent iht. kandidatlisten til det 
europeiske kjemikaliebyrået (ECHA).

11. Erklæring 

Ytelsen til produktet iht. nummer 1 og 2 tilsvarer den erklærte ytelsen etter nummer 9. Ansvarlig for opprettelsen til denne 
ytelsesspesifikasjonen er produsenten alene iht. nummer 4. Signert for produsenten og i produsentens navn av: 

Uwe Stehle Andreas Hettich
Produkt Manager Unit Manager 

Sted og dato til opprettelsen:  Schramberg, 28.06.2017

Det originale dokumentet er på tysk. Andre språkversjoner er basert på dette originaldokumentet. 




