
SUORITUSTASOILMOITUS

DoP nro 213-ll20l3-3a

1. Tuotetyyppi: Naulalevyliitoksin koottu tehdasvqlmisteinen rakenteellinen elementti. Naulalevyrakenne.

2. Tirotteen merkintä: Elementtikohtainen merkint(i tuotteessq ja asiakirjojen mukana toimitettqva CE-merkintci tuotteen

m ekaanist en ominais uul<s i en i lm o itt amis e en.

3. Valmistajan ennakoima aiottu käyttötarkoitus:

Standardin EN 14250:2010 soveltamisalan mukaisiin rakenteisiin tarkoitettu rakenteellinen elementti kciyttöluokassa 2.

4. Valmistajan nimi:

SHR-Produkt Ab Yrittr)jcinkatu 6 68800 KOLPPI puhelin: +358 40 528 3196 sc)hköposti: shr-nradukttq),multi..fi

nettis ivut : wwut s hrpro dukt.fi

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä:

AVCP-luokka 2 +.

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:

Ilmoitettu lailos (NB) Finotrol Oy, Teollisuuskatu 3-5, 50100 MIKKELI, nr. 2412 on
' suorittqnut tehtaan tuotannonja sisciisen laqdunvalvonnan alkutarkastuksen sekci suorittaa tehtaan sisciisen

laadunvalvonnan jatkuvaavalvontaa jdrjestelmcin 2+ mukaisesti ja on antanut todistul<sen tehtaan laadunvalvonnasta
tunnuksella 2412-CPR-2 I 3.

9. Ilmoitetut suoritustasot

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:
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