PRESTANDADEKLARATION

I enlighet med Bilaga III EU regulation Nr. 305/2011
Produktnamn :

CONTROLL® TOPSEAL®
No.: CI 002
1.

Produkttypens unika identifikationskod:
EN 1504-2: ZA.1a

2.

Typ-, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av
byggprodukter i enlighet med artikel 11(4):
Batchnummer: Se förpackning.

3.

Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga,
harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:
EN 1504-2
Produkt och system för skydd och reparation av betongkonstruktioner
Del 2: Ytskyddsprodukter för betong - Hydrofobisk Impregnering
- Skydd mot inträngning av ämnen ( 1.1 )
- Reglering av fuktbalansen ( 2.1 )
- Ökande av elektrisk beständighet´( 8.1)

4.

Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11(5):
MAYNOR AS
STOREBOTN, 5300 KLEPPESTO
NORWAY

5.

I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat
omfattar de uppgifter som anges i artikel 12(2):
Ej relevant (NPD)

6.

Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens
prestanda enligt bilaga V:
System 2+ för användning i byggnader och tekniska konstruktioner

7.

För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
EN 1504-2 : 2004, System 2+

Det ackrediterade organet KONTROLLRÅDET med ID nr 1111 har utfört den initiala inspektionen av fabriken och tillverkningskontrollen samt den följande kontrollen, bedömningen
och utvärderingen av tillverkningskontrollen i enlighet med system 2+ och har utfärdat:
Intyg om överensstämmelse efter tillverkningskontroll i fabrik

Nr: 1111-CPD-0556
8.

För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk
teknisk bedömning har utfärdats:
Ej relevant (NPD)

9.

Angiven prestanda:
Tabel 3: Prestanda för Hydrofobisk Impregnering:
Harmoniserad
teknisk specifikation

Väsentliga egenskaper

Prestanda

INTRÄNGNINGSDJUP

Klass I ≤ 10 mm (6 mm)

PÅVERKAN PÅ BETONGS UTTORKNING

Klass I >30%

INVERKAN PÅ BETONGENS
FROSTBESTÄNDIGHET

NPD

VATTENABSORPTION OCH MOTSTÅND MOT
ALKALI

NPD

INVERKAN PÅ BETONGS KLORIDUPPTAGNING

NPD

BRANDKLASS

EUROCLASS A1 (ELDFAST)

FARLIGA ÄMNEN

INGA SKERHETSÅTGÄRDER KRÄVS

EN 1504-2:2004

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.

Bergen, Norway April 07. 2013
Ort och datum för utfärdande:

Roy Eide, VD, Maynor AS

