
	

DoP nr. 1488-CPR-0458/Z (R3)	 	 1	
	

 
 
 
 
 

YTELSESERKLÆRING 
DoP nr. 1488-CPR-0458/Z 

1. Unik ID-kode for produkttypen:  
FRAMID®- PRO HEX 
FRAMID® - PRO CSK 

2. Type-, parti- eller serienummer eller ethvert annet element som muliggjør identifisering av byggevaren 
som kreves i henhold til artikkel 11(4):  
ETA-16/0413 (11. juli 2016) 
Partinummer: Se produktets forpakning.  

3. Tiltenkt bruk av byggevaren i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske spesifikasjon, som forutsatt 
av produsenten:  
Generisk type Plastanker for flerbruk i betong og mur for ikke-strukturell bruk 

For bruk i 
Betong med normalvekt med fasthetsklasse ≥ C12/15 iht. EN 206; 
Solid murverk iht. bilag C3; hult eller perforert murverk iht. bilag 3; 
Autoklav porebetong iht. bilag C3 

Valg/kategori Dia 10 mm ETAG 020, kat. a, b, c, d 
Dia 14 mm ETAG 020, kat. a, b, c, d 

Laster Statisk og kvasistatisk 

Materiale 

Sinkbelagt stål: for tørre internforhold 
Rustfritt stål: for eksternt atmosfærisk eksponering inkludert industrielle  
og marinmiljø permanent fuktig internforhold, hvis ingen spesifikke  
aggressive forhold eksisterer 
dekkede størrelser: 10 mm og 14 mm 

Temperaturområde  
-20 °C til +80 °C 
(maksimal kortsiktig temperatur +80 °C og maksimal langsiktig temperatur  
+50 °C) 

4. Navn, registrert varenavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten som kreves  
i henhold til artikkel 11(5): 

DEWALT 
Richard-Klinger Str. 11 
D-65510 Idstein 
Tyskland 

5. Der det er aktuelt, navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat dekker oppgavene nevnt 
i artikkel 12 (2): --  

6. System eller systemer for vurdering og kontroll av konstant ytelse av byggevaren som fastsatt i bilag V: 
System 2+ 

7. For ytelseserklæringer for byggevarer omfattet av en harmonisert standard: --  

8. For ytelseserklæringer for byggevarer hvis europeisk teknisk vurdering har blitt utstedet for:  

- Teknisk vurderingsorgan: ITB INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ WARSZAWA 
- Europeisk teknisk godkjenning: ETA-16/0413 (mandag 11. juli 2016) 
- Europeisk teknisk vurdering har blitt utstedt i henhold til forskrifter (EU) 
  Nr. 305/2011 på grunnlag av: ETAG 020, Cat. a, b, c, d	  
- Samsvarssertifikat: 1488-CPR-0458/Z 
 
Det tekniske kontrollorganet 1488-CPR utførte sertifisering av fabrikkens produksjonskontroll  
på grunnlag av: 
- Innledende inspeksjon av fabrikk og fabrikkens produksjonskontroll; 
- Kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av fabrikkens produksjonskontroll. 
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9. Erklært ytelse: 

Viktig  
Karakteristikk Designmetode Ytelse 

Harmonisert 
teknisk 
spesifikasjon 

Karakteristisk motstand  
for strekk- og 
bruddbelastninger 

ETAG 020,  
Bilag C 

ETA-16/0413, bilag C1, C2, C3 

ETAG 020 

Karakteristisk motstand  
for bøyemoment ETA-16/0413, bilag C1 

Minimalt mellomrom og 
minimal kantavstand ETA-16/0413, bilag B3, B4 

Forskyvning av 
vedlikeholdsbegrensning 
tilstand i sement 

ETA-16/0413, bilag C2, C4 

 
10. Utførelsen av produktet som er identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med den erklærte ytelsen i punkt 9. 
Denne ytelseserklæringen er utstedet produsenten som er identifisert i punkt 4 sitt ansvar. 
 

Signert for og på vegne av produsenten av: 

   
_________________________		 ___________________________	 	 	 	  
Colin Earl	 	 	 	 Dr. Ing. Thilo Pregartner 
VP HTF CDIY Europa	 	 	 Senior Engineering Manager 
 
Denne ytelseserklæringen er utarbeidet på ulike språk. I tilfelle uenigheter om tolkingen skal den engelske 
versjonen alltid gjelde. 
 


