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SUORITUSTASOILMOITUS
Nro. 09092020_1
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Avattava palonsuojaikkuna, osastoiva EI30
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan
tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

MSE tyyppinen kaksipuitteinen puu- tai puu-alumiini -ikkuna

3. Valmistajan arvioimat yhdenmukaistetun tuotestandardin mukaiset aiotut käyttötarkoitukset:
Palo- ja/tai savuosastointi ja/tai poistumistiet

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa
yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
Valmistaja: Piklas Oy
Osoite: Leiviskäntie 2, 92930 Pyhäntä
www.piklas.fi

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä asetuksen
liitteen V mukaisesti:
AVCP-luokka 1

6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustaso ilmoituksesta:
Ilmoitettu tuotesertifiointilaitos n:o 0809, joka on suorittanut tuotetyypin määrityksen tuotteen
tyyppitestauksen (mukaan lukien näytteenotto) perusteella, tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan
alkutarkastuksen sekä suorittaa tehtaan sisäisen laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa sekä on
antanut tuotteen suoritustason pysyvyyttä koskevan sertifikaatin.

7. Ilmoitetut suoritustasot
Perus-ominaisuus

Suoritustaso*

Yhdenmukaistettu
tuotestandardi

Palonkestävyys

30

EN 16034:2014

EI 2:

8. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 7 kohdassa ilmoitettujen
suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla:
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Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Paikka: Pyhäntä Aika: 09.09.2020

Erkki Tolvanen
Toimitusjohtaja

* Suoritustasot ilmoitetaan kunkin tuoteperheen osalta perheen alhaisimman suoritustason saa vuttaneen tuotteen mukaan. Kaikki tuoteperheen tuotteet saavuttavat tämän tason tai paremman
kyseisten ominaisuuksien osalta. Tarkempi tuotekohtainen tieto ominaisuuksista ja suoritustasoista
löytyvät asiakaskohtaisista dokumenteista, jotka toimitetaan tuotteen yhteydestä. Tietoa
tuotekohtaisista ominaisuuksista on myös yhtiön nettisivuilta osoitteesta www.piklas.fi

PIKLAS OY puh. 020 770 7370 • Myynti ja asiakaspalvelu puh. (08) 826 7375, 020 770 7375
Ouluntie 14 A • Postiosoite Leiviskäntie 2 • 92930 PYHÄNTÄ
Etunimi.sukunimi@piklas.fi • tilaus@piklas.fi • tarjous@piklas.fi • palaute@piklas.fi • tyohaku@piklas.fi
www.piklas.fi • Y-tunnus 1999174-8

