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SUORITUSTASOITMOITUS
Nro.001

1. Tuotetyypinyksi l i i l l inentunniste:

Kattosi l ta EN 516-2-8 (poimu- ja muotopelt ikate, huopakate, t i i l ikate, lukkosaumakate, saumapelt ikate, dekrakate, kantava
profi i l ipelt ikate)

Tyyppi-, er5- tai sarjanumero tai muu merkintd, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa:

T35082 Kattosilta

Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmin mukainen rakennustuotteen aiottu
kiiyttdtarkoitus tai -tarkoitukset:

Kattokulkutie, joka ki innitet6Sn pysyvdsti  kaltevien vesikattojen kantavi in rakenteisi in, jotta kattokulkutie kestdd seisomista ja

ki ivelyi i  katol la olevien rakennusosien ja lait teiden asennuksen, kunnossapidon ja korjauksen aikana. Voi toimia oikein
asennettu na tu rva k6yden ki i  nnityspisteend.

Valmistajan nimi, rekisterdity kauppanimi taitavaramerkki sekii osoite, josta valmistajaan saa yhteyden:

Nesco Oy
Teoll isuustie 8
Fl-16300 0rimatt i la
puh.+358 207 3535 60

Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjirjestelmi:

AVCP-luokka 3
1) hyviiksytyn testauslaboratorion suorittama tuotteen alkutestaus: Vfi Expert Services Oy
2) tehtaan sisdinen laadunva lvonta

Yhdenmu kaistetun standardin piiriin ku u luvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

Vfi Expert Services Oy (llmoitettu laitos No. 0809)
PL 1001, 02044 VTT
Puh. 020 722 tLL

Suorit t i  AVCP-luokan 3, Standardin EN 516 l i i t teen ZA mukaisen alkutestauksen ja antoitest iraport i t .

I lmoitetut suoritustasot

Edelld 1ja 2 kohdassa yksiliiidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tim!i suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:
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Perusominaisu u det Suoritustaso
Yhdenmu kaistetut tekniset

eritelmdt

Mitat ja rakenne tyyppi B (kiivelytason leveys 350 mm) EN 516 6.2

Mekaaninen lu juus
Staattinen pystysu untai nen kuorma
Staattinen veto katteen suunnassa
Dvnaaminen vaoaa pudotus 2.5 m

luokka 2
P > 1 , 5 k N
P > 1 0 k N
Pudotusoaino 100 ke

EN 516 7.L ,7 ,2

Palokiiyttiiytyminen
Ulkopuolisen palon kestdvyys

A1
B. .f

EN 516 7.3

Mekaanisen lujuuden pitkdaikaiskestdvyys 2350 + pulveripolttomaalaus > 50 pm EN 516 Luku 5

8.

Nesco Oy


