PRESTANDADEKLARATION
Nr 0402-DoP-SE13-SC0433-14
1. Produkttypens unika identifikationskod
Portlandscement EN 197-1 – CEM I 52,5 R (rs)
2. Typ, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av
byggprodukten i enlighet med artikel 11(4)

Rapid Slite
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med tillämpliga harmoniserade
tekniska specifikationer, som tillverkaren förutsett
Beredning av betong, murbruk, injekteringsbruk etc.
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt
vad som krävs i artikel 11(5)
Cementa AB, Box 47210, 100 74 STOCKHOLM, SVERIGE
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars uppdrag omfattar de
uppgifter som anges i artikel 12(2)
Ej tillämplig
6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V i CPR
System 1+
7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad
standard
Anmält produktcertifieringsorgan nr 0402 (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) har utfört
(i) bestämningen av produkttypen på grundval av typprovning (inkl. stickprov),
(ii) den första besiktningen av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik,
(iii) den fortlöpande övervakningen, bedömningen och utvärderingen av tillverkningskontrollen i fabrik,
(iv) revisionsprovningen av stickprov som tagits innan produkten släpptes ut på marknaden
enligt system 1+ och har utfärdat ett intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda med certifikatnummer
0402-CPR-SC0433-14.
8. Angiven prestanda
Väsentliga egenskaper
Ordinära cement (underfamiljer)
beståndsdelar och sammansättning
Tryckhållfasthet
(tidig och normal)
Bindetid
Olöslig rest
Glödförlust
Volymbeständighet
– Expansionen
– SO3 halt
Kloridhalt

Prestanda

Harmoniserad teknisk
specifikation

CEM I
52,5 R
Uppfylls
Uppfylls
Uppfylls

EN 197-1:2011

Uppfylls
Uppfylls
Uppfylls

Övrig produktinformation finns tillgängligt på http://cementa.se

9. Prestanda för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som
anges i punkt 8. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Stockholm den 25 mars 2015
Cementa AB

……………………………….
(underskrift)
Magnus Ohlsson, Vice VD och Marknadsdirektör
(namn och funktion)

