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Ytelseserklæring 
No.: PS-15002 

 
1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: 

 

GRAFT Kjemisk Anker 

 
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av 

byggevaren som kreves i henhold til artikkel 11 (4): 
 

Se forpakning for batchnummer 
 

3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske 
spesifikasjon og i samsvar med det relevante European Assessment Document (heretter EAD):  
 

ETAG 001- Anker for bruk i betong 
Del 5: Kategori 1&2 

 
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5: 
 

Polyseam Ltd. 
15 St Andrews Road 

Huddersfield 
West Yorkshire 

HD1 6SB 
United Kingdom 

 
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 

nr. 2 (om relevant): 
 

Polyseam AS 
Ravneveien 7 
3174 Revetal 

 
6. Systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: 

 
System 1 

 
7. I tilfelle ytelseserklæringen for byggevaren omfattes av en harmonisert standard: 

 
Instytut Techniki Budowlanej (1488) utførte den første typetestingen inkludert pre-test 

produktprøvetaking. 
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8. I tilfelle ytelseserklæringen for byggevaren omfattes av en Europeisk teknisk vurdering (ETA): 

 
Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i samsvar med de retningslinjer som er nedfelt i ETAG 001 del 
1 (Generell) og 5 (Kjemiske Anker). 
 
ETA 14/0468, utstedt 18.12.2014, utarbeidet av Instytut Techniki Budowlanej (ITB). 
CoC 1488-CPR-0518/W, utstedt 03.04.2017, utarbeidet av Instytut Techniki Budowlanej notified body 
1488. 

 
9. Oppgitt ytelse: 

 
Vesentlige egenskaper 

Teknisk spesifikasjon Grunnkrav iht. CPR Merknader 

ETA 14/0468 
(1) Mekanisk motstand og stabilitet 

Oppgitte verdier i tabeller i ytelsestabellene 

i ETA 14/0468 

(4) Driftssikkerhet Slike kriterier som de som er viktige for (1) 

 
 

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr.9. 
 
Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten som angitt i nr.4. 
 
Undertegnet for og på vegne av produsenten av: 

 
 

 

Jørn Davidsen, Administrerende direktør 

(navn og stilling) 

       

 
 
  

 Revetal, 01.09.2020       

Sted og dato    Signatur 

 
 

 


