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тууррihуvёksупtёlаitоs lnspecta sertifiointi Оу оп mуёпtёпуt sёёdёksеп "Laki еЁidеп BkennustuotteidentuоtеhуvёksУппёstЁ 954120..12" 
,p_erusteella tyypbihyvabyntajaat,iK""n osoittamaan, еftё tuote tауttёаvaatimusasiakirjojen 'Ymрёristёmiпistеriёп-iiеtчs hitbattivien Ьеtопitеrёstеп ii йi."iйЪsчеrkkоjепolennaisista teknisisЁ vaatimuksista 125/2016";а "VmparisйministeriOn аsеtчs hiъattavienьеtопitеrёstеп ja betoniterёsverkkojen tylyppihwaksyirnasй iiБiioro" vaatimukset.

рёёtоs koskee tuotetta:

Betoniterёsverkot B500A-SF55, ha|kaisijat 5 - 12 mm

Tuotteen ominaisuudet ovat- mуёtёвjап ominaisarvo > 500 МРа_ murtomytitёsuhteen ominaisarvo > 1,05- kоkопаistаsачепуmёпоmiпаisаrчо >2,5Уо- pituusmassa: Ёуttёё vaatimukset- |titsattavuusja рitkёаikаiskеsЁчууs:tёуttёёчааtimчksеt- tiartunta: Ёyttaa vaatimukset- hitsauksen liitosluokka SF55

Tuotteen suunniteltu kёytt<ikohde оп kantavien betonirakenteiden audoitteet. Tuotteen tekniset ominaisuudetОП tYYPPitestattu ýаПdаrdiп SFS 't300:2020 еsittёmёssё r""juuJ""Бli t"tи"п tчоtаппоп sisёiпепlааdчпчаlчопtаjёrjеstеlmё Ёyttaa stiandardin vaatimukset,

Tuote Ёуftёё lisёksi seuвavat чёhimmёisчааtimчksеt уliftёчёt ominaisuudet- murtolujuuden ominaisarvo Rm > 550 МРа

Tuotteen valmistaja:

Е|mе ttietall оЁ
Vапа-Nаrча mnt 24а, 74114, Мааrdч, Virо

Tuotteen valmistuspaikka: Litmar МК, Vilna, Liettua

Тууррihрёksупtёрёёtёs оп tehý 2О21 -03-31
(аlkчреrёiпеп mуtiппеttу 2О17 -О7 -1 8|
Рёёtёs оп voimassa 2026-03-31 saakka.

"+{2Maija Vanttaja, toimitusjohtaja
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Tuotteen tunnistaminen: tuotteessa taisen tunnuslapussa оп kёуtеttёчё tууррihучёksупtёmегkkiёsеkё tuotteen mеrkiпtёё в5оOА - SF55 / SF35 sеkа'чаlmisi";"пЪir"а, valmistuspaikkaa jatууррihlruёksупtёрёёtёksеп tuппusпчmеrоа. Tuotteessa tuleb ol]a valssattuna tеhtаапmегkki.Tehtaanmerkki оп 6/16 tai g/1 + valmistajan pysyva tunniste joKaisessa verkossa.

Tuotteen lааdчпчаlчоппап varmentajana toimii
Eurofins ЕхреЁ Sеrчiсеs Оу, ЕsроЪ.
Laadu nvalvontasopim uksen рёiчёуs : 2О1 2-О2-1 О

Рёёtоksе п реru stee па ole_vat tarkastu skёупti- ja testau sra portit:
EUF129-20005139_11, EUFl29_2o00661+T1

Тууррihуvёksупtёрёёtёs perustuu Sчоmеп уmрёristёmiпistеriёп hучёksуmёп lааdчпчаlчоппап varmentajansuoriftamaan tuоtаппоп laadunvalvonnan чаrmЬпtаmisееп;а aKKЁoitoЙissa lаЬоrаtоriоБ""ЪЬtуit lпtYYPPitestauksiin. Рёёtёs ОП v_oimassa еdеllуttёеп, еttё Tuoiesertifioinnin y|eisiin оь;ББпп sеЙауrlаmainittuihin sёёdбksiiп ja vaatimusasiakirjoibin sisёltучёt 
"""tiй"к"Ёiьуttwёt 

jatkuvasti. Рёёtёksеssёmainittu lааduпvаlvопп11 vаrmепца valvoo jatkuvasti tehtaan sчоrittайаа sisёistё tчоtаппопlааduпvаlvопtаа ja suorittaa рistоkЙпёуttеidЬп valintaa ia testausИ. iууррihучёksупtё peruutetaan, josrake,nnuýuote ei tёуtё mаапkёуftб- ja rаkеппчslаiп tai sen noi"rЁ"nn"'tiujen sёёппоstеп оlеппаisiа tеkпisiёvaatimuksia, Jos tuote siirtyy СЕ_ mегkiппёп soveltamisala"", йфйWЬКsуппап voimassaolo paattyy.рёёtбksеп voimassaolon voi tarkistaa osoitteessa www.kiwa.com/fi .
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