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YTELSESERKLÆRING
Nr. DoP-DE-tec 824 (Norsk oversettelse)
Ihht. Den Europeiske Byggevareforordningen nr. 305/2011
1.

Entydig identifikasjonskode for produkttypen:

weber.tec 824
CM P etter DIN EN 14891
2.

Type-, parti- eller serienummer:

Batch/produksjonsdato/fabrikk /serienummer er påført emballasjen eller medfølgende
leveringsdokumenter
3.

Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren:

Sementbasert membran, som påføres flytende, for bruk under keramiske fliser og naturstein.
Motstandsdyktig mot kontakt med klorvann.
4.

Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten:

Saint-Gobain Weber GmbH
Schanzenstr. 84
D-40549 Düsseldorf – Tyskland
www.sg-weber.de / www.weber-norge.no – info@weber-norge.no
5.

Navn og kontaktadresse til godkjent representant (om relevant):

Ikke relevant
6.

Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse:

AVCP System 3
7.

Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:

Teknisk kontrollorgan Prüflabor Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA)
(nr. 0761) har gjort typeprøving (på grunnlag av prøver tatt ut av produsenten) og fastsatt
produkttype og utstedt følgende dokument:
Rapport Nr. 5360/705/13-1
8.

Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant
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9.

Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper

Ytelse

Heftfasthet

≥ 0,5 N/mm2

Initial tensile adhesion strength

Vanntetthet

Ingen vanninntrenging

Waterproofing

Rissoverbyggende evne

≥ 0,75 mm

Crack bridging ability

Heftfasthet etter lagring i varme

≥ 0,5 N/mm2

Tensile adhesion strength after heat ageing

DIN EN 14891:2012-07

Heftfasthet etter lagring i vann

≥ 0,5 N/mm2

Tensile adhesion strength after water contact

Heftfasthet etter lagring i kalkvann
Tensile adhesion strength after contact with lime water

Heftfasthet etter fryse-tine sykluser
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles

Utlekking av farlige stoffer

Harmonisert teknisk
spesifikasjon

≥ 0,5 N/mm2
≥ 0,5 N/mm2
NPD

Release of dangerous substances
NPD = ingen angitt ytelse / No Performance Determined

10.

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4.
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Bruno Reisch, Teknisk Direktør
navn og stilling

Düsseldorf, 05.06.2014
sted og utstedelsesdato

underskrift – se original

Saint-Gobain Byggevarer as
Brobekkveien 84 • NO-0582 Oslo • P.O.Box 216 Alnabru • NO-0614 Oslo • Norway • Tel +47 22 88 77 00 • Fax +47 22 64 54 54 •Reg. of ent. NO 940 198 178 MVA/VAT

