Intyg om överensstämmelse för
tillverkningskontrollen i fabrik
0402-CPR-SC1302-17
I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) Nr 305/2011 av den 9 mars 2011 (Byggproduktförordningen eller CPR),
omfattar detta intyg byggprodukten

Hållfasthetssorterat konstruktionsvirke med rektangulärt
tvärsnitt
Maskinellt hållfasthetssorterat i klasser ≤ C30
i maskinen RemaSawco RS StrengthGrader, identifikationsnummer RS 15–1135.
placerat på marknaden under namnet eller varumärket

Setra Trävaror AB
Box 3027
169 03 Solna
och producerat vid tillverkningsstället
Setra Trävaror AB, Storgatan 75, 930 70 Malå
Detta intyg bekräftar att alla villkor angående bedömning och utvärdering av kontinuitet av prestanda,
beskriven i bilaga ZA till standarden

EN 14081-1:2005+A1:2011
enligt system 2+ tillämpas, och att

tillverkningskontrollen i fabrik bedöms vara i överensstämmelse med de tillämpliga
kraven.
Detta intyg utfärdades första gången 2018-04-09 och förblir giltigt så länge som varken den harmoniserade
standarden, byggprodukten, AVCP-metoderna för bedömning eller tillverkningsförhållandena i fabriken
inte modifieras väsentligt, såvida inte intyget tillfälligt eller slutgiltigt återkallats av det anmälda
certifieringsorganet för tillverkningskontroll i fabrik.
Utfärdat av anmält organ 0402
Giltighet på detta intyg kan verifieras på vår hemsida.
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r�Setra
PRESTAN DADEKLARATION
Maskinellt hallfasthetssorterat konstruktionsvirke
Byggprodukt
Maskinellt hallfasthetssorterat konstruktionsvirke som uppfyller kraven enligt
SS-EN 14081-1 :2005+Al :2011. For ytterligare eller mer detaljerad information
om levererad produkt, utover vad som anges nedan, se paketspecifikation
eller eventuellt bifogat kommersiellt dokument.
Byggproduktens avsedda anvandning
For barande trakonstruktioner i byggnader och anlaggningar utforda enligt
Eurokod 5 (SS-EN 1995) samt for andra anvandningar dar konstruktionens
barformaga ar vasentlig.
Tillverkare
Foretag:
Setra Travaror AB
Adress:
Storgatan 75
930 70 Mala
Sverige
Telefon:
026-147874
E-post:
hans.liljestrom@setragroup.com
Hemsida: www.setragroup.com
System for bedomning och fortlopande kontroll av byggproduktens prestanda
System 2+.
Certifiering
Det anmalda organet RISE Research Institutes of Sweden (identifikationsnummer 0402) har
utfort en inledande inspektion av tillverkningsanlaggningen och tillverkningskontrollen och
utfor fortlopande overvakning, bedomning och utvardering av var tillverkningskontroll. RISE
har utfardat EG-intyg gallande fabrikens tillverkningskontroll Nr. 0402 - CPR - SC1302-17.
Angivna prestanda
Prestanda for maskinellt hallfasthetssorterat konstruktionsvirke i enlighet med den
harmoniserade Europastandarden SS-EN 14081-1:2005+A1:2011 Trakonstruktioner - Sagat
konstruktionsvirke - Del 1: Allmanna krav for visuell och maskinell hallfasthetssortering.
Vasentliga egenskaper

Prestanda (deklarerade varden)

Traslag/traslagsgrupp

Furu (Pinus sylvestris)

Vaxtregion

Norge och Sverige

Tjocklekar (brandmotstand)

31-110 mm

Bredder (brandmotstand)

67-275 mm

Ytkvalitet

Sagat eller hyvlat

Fuktkvot vid sorteringen

Sorterat torrt (Dry graded)

Sorteringsmaskin

RemaSawco RS Strength grader

