-märkning

-märkning

TRYGGHET FÖR DIG!

TRYGGHET FÖR DIG!

Från och med den 1 juli 2013 är
det obligatoriskt att CE-märka alla
byggprodukter som omfattas av en
harmoniserad standard (gemensam
standard för hela EU).

Från och med den 1 juli 2013 är
det obligatoriskt att CE-märka alla
byggprodukter som omfattas av en
harmoniserad standard (gemensam
standard för hela EU).

Inom BÅREBO är det två olika standarder som är aktuella:
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Fästdon för bärande träkonstruktioner
Fästdon för montering av gipsskivor
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Vad innebär det att en produkt är CE-märkt?
När en produkt är CE-märkt innebär det att den överensstämmer
med Byggproduktförordningen (CPR) och att det finns en teknisk
dokumentation bakom produkten, en så kallad prestandadeklaration.
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Vem utför testerna?
Testerna för EN14566 får producenterna själv utföra, om man
har möjlighet till det. Med EN14592 är det mer komplicerat. Testerna måste utföras av ett oberoende, av EU godkänt testinstitut,
exempelvis SP (Statens Tekniska Forskningsinstitut) i Sverige.
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Vad är det för prestanda som deklareras?
- Utdragshållfasthet
- Genomdragningshållfasthet
- Flytmoment
- Dragbärförmåga
- Indrivningsmoment
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Hur vet jag att produkten är CE-märkt?
På våra produkter finns det ett CE-märke tydligt på etiketten.
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Var hittar jag prestandadeklarationerna?
Våra prestandadeklarationer finns att ladda hem på:
www.barebo.com
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Vill du läsa mer om CE-märkning gå in på:
http://www.boverket.se/sv/byggande/byggprodukter/
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