PRESTANDADEKLARATION

SV

I enlighet med Annex III av Regulation (EU) Nr. 305/2011 (Construction Products Regulation)
Hilti Rapid MSM
No. Hilti‐IS‐DoP‐001

1. Produkttypens unika identifikationskod: Hilti Rapid MSM
2. Typ‐, parti‐ eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukter i
enlighet med artikel 11.4: Typ och partinummer visas på förpackningen / produkten
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska
specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:
Avsedd användning:
Koppling av rörändar och/eller rördetaljer av gjutjärn
Tillgängliga för gjutjärnsrör [DN]:
50, 70, 75S, 80, 100, 125, 150, 200
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som
krävs i artikel 11.5: HILTI Corporation, Business Unit Installation, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som
anges i artikel 12.2: Ej relevant
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
Systemet 1
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
MPA NRW, Materialprüfungsamt Nordrhein‐Westfalen, Marsbruchstrasse 168, 44287 Dortmund utförde tredje parts
uppgifter enligt bilaga V under system 1 och utfärdade 2 september 2009 en skriftlig bekräftelse i enlighet med EN 877.
8. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har
utfärdats: : Ej relevant
9. Angiven prestanda:
Teknisk prestanda
Lämplighet för användning
Vattentäthet (positivt invändigt tryck)
Vattentäthet (positivt utvändigt tryck)
Lufttäthet
Temperaturmotstånd

Angiven prestanda
godkänd
godkänd
godkänd
godkänd
godkänd

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:

Peter Rupp
Head of Business Unit Installation
Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, July 1, 2013

Gunnar Wald
Head of Quality Management BU Installation

