
1.
Produkttypens unika identifikationskod:

Ankarmassa ICE

2.
Artikel nummer:

302234

3.
Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med
den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom
förutsett av tillverkaren:

ESSVE ICE Ankarmassa är avsedd för infästning av pinnbult, gängstång eller armeringsjärn i
massiva och porösa material
såsom betong, natursten, tegel, hålstensmaterial, lättklinker och lättbetong. Lättbetong och
lättklinker kallas även Leca,
Ytong, Siporex, Blåbetong m fl.

4.
Tillverkarens namn samt kontaktadress enligt vad som krävs i
artikel 11.5:

ESSVE Produkter AB
Box 770
SE 191 27 Sollentuna
Sweden
Mail: info@essve.se

5.
I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant
vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

N.A.

ESSVE Produkter AB
Box 770
191 27 Sollentuna
www.essve.com
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6.
Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av
byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

System 1

7.
För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som
omfattas av en harmoniserad standard:

N.A.
har utfört:
enligt system:
och har utfärdat:

8.
För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken
en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:

TZUS s.p. NB 1021
har utfärdat ETA -Draft
på grund val av: ETAG 001 Part 1 and part 5, option 7
har utfört: i) bestämning av produkttypen på grundval av typprovning (inkl. stickprov), typberäkning,
tabellerade värden eller beskrivande dokumentation av produkten,
ii) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik,
iii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik. enligt
system: System 1
och har utfärdat:
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9.
Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper Prestanda Harmoniserad teknisk specifikation

τRk (M8) [N/mm2] 10 ETA-Draft

τRk (M10) [N/mm2] 9.5 ETA-Draft

τRk (M12) [N/mm2] 9.5 ETA-Draft

τRk (M16) [N/mm2] 9 ETA-Draft

τRk (M20) [N/mm2] 8.5 ETA-Draft

τRk (M24) [N/mm2] 8 ETA-Draft

τRk (M27) [N/mm2] 6.5 ETA-Draft

τRk (M30) [N/mm2] 5.5 ETA-Draft

γMc, γMsp (tension load M8-M24) 1.8 ETA-Draft

γMc, γMsp (tension load M8-M24) 2.1 ETA-Draft

hef 8d-20d ETA-Draft

scr,Np [mm] 2xhef ETA-Draft

ccr,Np [mm] hef ETA-Draft

scr,sp [mm] 3xhef ETA-Draft

ccr,sp [mm] 1,5xhef ETA-Draft

γMc, γMp (shear load) 1.5 ETA-Draft

Factor k from TR 030 2 ETA-Draft

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.
Undertecknat för tillverkaren av:

Sebastian Athler, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(namn och befattning)

Sollentuna 2013-11-07

(plats och dag för utfärdande) (namnteckning)
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