
 

 
SUORITUSTASOILMOITUS 

asetuksen (EU) nro 305/2011 liitteen III mukaan 
 

tuotteelle 
 

CascoSpack S 
 

No. 313070303 
 

 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste 
Spackel Kombi EU Special 

 
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuote voidaan tunnistaa, 

kuten rakennustuoteasetuksen 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään 
Article no. 5118766, eränumero: katso tuotteen pakkaus 

 
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen aiottu 

käyttötarkoitus tai -tarkoitukset 
Joint filling and wide spreading of internal surfaces in accordance with 

EN 15824 “Specifications for external and internal plasters based on organic binders” and 
EN 13963 “Jointing materials for gypsum plasterboards – Definitions, requirements and test 

methods 
 
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa 

yhteyden, kuten rakennustuoteasetuksen 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään 
AkzoNobel Building Adhesives 

P.O. Box 1140, 48713 Rosendahl / Germany 
Site 08 

 
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt 

tehtävät, nimi ja osoite, josta tähän saa yhteyden 
ei sovelleta 

 
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V 

mukaisesti 
System 3 

 
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen 

suoritustasoilmoituksesta 
EN 15824 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (0402) has issued the following reports where 
reaction to fire tests according to System 3 has been evaluated: 

SP Rapport PX05926 – “Fire test according to EN 13823, 2002 (SBI Method) and ignitability 
according to EN ISO 11925-2”. 

SP Rapport PX05926A – “Reaction to fire classification report”. 
SP Rapport PX18221rev2 – “Fire test according to EN 13823, 2002 (SBI Method) and 

ignitability according to EN ISO 11925-2”. 
SP Rapport PX18221-1rev1 – “reaction to fire classification report”. 

 
8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu 

eurooppalainen tekninen arviointi 
ei sovelleta 

 
 
 
 



9. Ilmoitetut suoritustasot 
 

Essential characteristics Performance Harmonized technical 
specification 

Tartunta >0,3 MPa EN 15824 
Paloluokka B EN 15824 

 

10. 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen 
mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella 
vastuulla 

   

 

 

 

 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut 

 

Stockholm 2013-06-30 

 

 

 

 

Lars Wadenholt 

Product Manager 

 

 

 
EU:n asetuksen nro 305/2011 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti tähän 
vaatimustenmukaisuusvakuutukseen on liitetty EU:n asetuksen nro 1907/2006 (REACH) liitteen II 
mukainen käyttöturvallisuustiedote.   


