
 

 

 
 

YDEEVNEDEKLARATION 
jf. EU forordning nr. 305/2011 bilag III 

 
V2/10 PAGEL Støbemørtel hurtig 

 
Nr. 170001 

 
1. Varetypens unikke identifikationskode: 

EN 1504-6: ZA.1 
 
2. Type-, parti- eller serienummer eller anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren 

kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4: 
Chargenummer: Se byggevarens emballage 

 
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende 

harmoniserede tekniske specifikation, som påtænkt af fabrikanten: 
Forankringsprodukt 

 
4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og 

kontaktadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk. 5: 
PAGEL SPEZIAL-BETON GMBH & CO. KG 

Wolfsbankring 9 
45355 Essen, Germany 

 
5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter 

opgaverne i artikel 12, stk. 2:  
Ikke relevant 

 
6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. 

bilag V: 
System 2+ (anvendelse i bygninger og ingeniørtekniske konstruktioner) 

System 4 (anvendelsesformål der underligger krav til brandforhold) 
 
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en harmoniseret enhed: 

 
EN 1504-6, System 2+: 
Det notificerede organ Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V., identifikationsnummer 

0921, udførte indledende inspektion af fabriksanlæg og fabrikkens egenkontrol, samt 
kontinuerlig overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol  

efter system 2+ og udstedtet:  
Overensstemmelsesattest for fabrikkens egen produktionskontrol 

0921-CPR-2097 
 
 
 



 

 

 
 
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk 

teknisk vurdering: 
Ikke relevant 

 
9.  Deklareret ydeevne 

Væsentligste egenskaber Ydeevne 
Harmoniserede 

tekniske 
specifikationer 

Udtræksmodstand ≤ 0,6 mm 

EN 1504-6:2006 
Kloridionindhold ≤ 0,05 % 

Brandforhold Klasse A1  

Farlige virkemidler NPD 
NPD = No Performance Determined (Ikke bestemt) 
 
10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den 

deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den 
fabrikant der er anført i punkt 4. 

 
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 

 
Daniel Schempershofe 

(Laboratoriechef) 

 
 Essen, 01.07.2013 …………………………………………….. 
 (sted og dato) (underskrift) 
 

 
 

 

 


