Suoritustasoilmoitus
48200014
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Silka E24S kl.20
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa,
kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

PL014054642009835
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen
rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
Muuratut seinät, pylväät ja väliseinät
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa
yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
Xella Polska sp. z o.o.
ul. Pilchowicka 9/11, 02-175 Warszawa
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt
tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
Xella Technologie- und Forschungsgesellschaft mbH
Hohes Steinfeld 1, 14797 Kloster Lehnin/Emstal, Niemcy
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V
mukaisesti:
System 2+, luokka I wg EN 771-2
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen
suoritustasoilmoituksesta:
Polskie Centrum Badań i Certfikacji S.A. w Warszawie, oddział w Gdańsku, ul. Jaśkowa Dolina 81,
80-286 Gdańsk, jednostka notyfikowana nr 1434
(ilmoitetun laitoksen nimi ja numero tarvittaessa)

sourittanut järjestelmän 2+ mukaisen tuotantolaitoksen ja tuotannon sisäisen laadunvalvonnan
alkutarkastuksen sekä tuotannon sisäisen laadunvalvonnan jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja
evaluoinnin,
(liitteessä V esitettyjen kolmannen osapuolen tehtävien kuvaus)

ja antanut tuotannon sisäisen laadunvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 1434-CPD-0023.
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu
eurooppalainen tekninen arviointi:
n.d
(teknisestä arvioinnista vastaavan laitoksen nimi ja numero tarvittaessa)

n.d
(eurooppalaisen teknisen arvioinnin viitenumero)

n.d
(eurooppalaisen arviointiasiakirjan viitenumero)
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9. Ilmoitetut suoritustasot
Mitat
pituus, mm
leveys, mm
korkeus, mm

333
240
199

luokka
lappeiden tasaisuus, mm
lappeiden, mm

T2
NPD
NPD

Toleranssit:

Muoto ja kokoonpano:
elementti ryhmä
tilavuus huokosten

ryhmä 1 (EN 1996-1-1)
≤ 25%

Keskimääräinen puristuslujuus kohtisuoraan
tukipintaan nähden 100 x 100 x 100 mm:n kuutioilla,
N/mm²

22,7

Puristuslujuus kohtisuoraan tukipintaan nähden 100
x 100 x 100 mm:n kuutioilla, N/mm²

20,0

Tartuntalujuus ohutsaumalaastilla, N/mm²

0,30 (EN 998-2) (Fastställt värdem)

Palokäyttäytyminen

A1

Kapillaarinen vedenimukyky

≤ 16%

Luokka kuivatiheys, kg/m3

171-1760

Vesihöyryn läpäisevyys

5/25 (EN 1745)

Lämmönjohtavuus 10dry,unit, W/(mK)

0,65 (P2, P=90%) (EN 1745)

Kestävyys (jäädytys-sulatuskestävyys)

F2

Vaaralliset aineet

Puute

EN 771-2:2011

Vaatimukset, jotka tuote täyttää, kun teknistä erityisasiakirjaa on käytetty 37 ja 38 artiklan nojalla:
n.d
10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen
suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella
vastuulla.
Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Warszawa, 2013-07-01
(paikka ja päivämäärä) (allekirjoitus)
Jerzy Sieja
Dyrektor ds. Produkcji
(nimi, tehtävä)
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