
Suoritustasoilmoitus
 (EU-rakennustuoteasetuksen nro 305/2011 mukaan) 

G144 FI 02.13 FI 

Numero: 100144943

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: WR-T-13 

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta 
rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa 
edellytetään:

Katso tuotteen etikettiä 

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen 
eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -
tarkoitukset:

Puuliitoksiin 

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite,
josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa
edellytetään:

SFS intec AG, Rosenbergsaustr. 10, CH 9435 Heerbrugg 

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12
artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa
yhteyden:

Ei merkitystä 

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja 
varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

3 

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan 
rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

• ilmoitetun laitoksen nimi ja numero tarvittaessa:

• suoritustasojen pysyvyyden arvioinnista vastaava laitos, järjestelmä:

• tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus:

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta,
josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

• teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen nimi ja numero: Deutsches Institut für Bautechnik 

• yhdenmukaistetut tekniset eritelmät: EAD 130118-00-0603 

• eurooppalainen tekninen arviointi: ETA-12/0062 

• suoritustasojen pysyvyyden arvioinnista vastaava laitos, järjestelmä:

• tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistus:

9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet Suoritustaso Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät 

Katso ETA Katso ETA 

Katso ETA 

10. Ekologia, terveys ja turvallisuustiedot

Käyttöturvallisuustiedotetta ei EY-asetuksen 1907/2006 (REACH) artiklan 31 mukaan tarvita tämän tuotteen markkinoille saattamiseen tai 
käyttämiseen. Kun tuotetta käytetään sen tarkoituksen mukaisesti ja hävittäminen (jätteeksi tai kierrätykseen) tehdään voimassa olevan lain 
mukaisesti, ei ympäristölle aiheudu haittaa. 

Tämä tuote ei sisällä aineita, jotka vapautuisivat normaaleissa olosuhteissa tai odotettavissa olevissa käyttöolosuhteissa. Siksi tässä tuotteessa 
oleville aineille ei tarvita rekisteröintiä asetuksen artiklan 7 kohdan 1 tarkoittamassa mielessä. Tämänhetkisen tietämyksemme perusteella tämä 
tuote ei sisällä erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC) yli 0,1 % (w/w) massaprosentin pitoisuuksina Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) 
ehdokasluettelon mukaisesti.

11. Vakuutus

Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on 
annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Uwe Stehle Andreas Hettich
Tuotepäällikkö Liiketoiminnan johtaja 

Paikka ja päivämäärä:  Schramberg, 28.06.2017

Alkuperäinen asiakirja on laadittu saksan kielellä. Muunkieliset versiot ovat käännöksiä tästä alkuperäisestä asiakirjasta. 




