
 

 

 
 

SUORITUSTASOILMOITUS 
EU- asetuksen nro 305/2011 liitteen III mukaan 

 
PAGEL M3 
No. 250800 

 
1.  Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: 

EN 1504-3: ZA.1a 
 

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan 
tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään: 

eränumero: katso tuotepakkaus 
 

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen 
rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: 

Tuote rakenteelliseen ja ei rakenteelliseen betonin korjaamiseen 
Laastin käyttö käsin (3.1) 
Betonointi valamalla(3.2) 

Betonin tai laastin ruiskuttaminen (3.3) 
Rakenteelliseen vahvistamiseen lisäämällä betonia tai laastia (4.4) 
Kasvattamaan peitettä raudoituksille lisä laastilla tai betonilla (7.1) 

Korvaamaan saastunut betoni (7.2) 
 

PCC Laasti rakenteelliseen ja ei rakenteelliseen betonin korjaamiseen  
(perustuen hydrauliseen sementtiin) 

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

yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: 
PAGEL SPEZIAL-BETON GMBH & CO. KG 

Wolfsbankring 9 
45355 Essen, Germany 

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

eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: 
ei merkitystä 

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

mukaisesti: 
Järjestelmä 2+ (käytettäväksi rakennuksissa ja maa- ja vesirakentamisessa) 
Järjestelmä 3 (käytettäväksi kohteissa joissa noudatettava palomääräyksiä) 

 
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen 

suoritustasoilmoituksesta: 
EN 1504-3, Järjestelmä 2+: 

Ilmoitetun laitoksen Qualitätsgemeinschaft Deutsche Bauchemie e.V., tunnistenumero 0921, 
suoritetaan tarkastus valmistajan tuotantolaitoksen sekä tehtaan tuotannon valvonnan ja  



 

 

 
 

jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja evaluoinnin tuotannon valvonnasta järjestelmän 2+ mukaisesti 
ja annettu:  

Vaatimuksenmukaisuustodistus tehtaan laadunvalvonnasta 
 0921 - CPR - 2034 

 
EN 1504-3, Järjestelmä 3: 

Ilmoitetutn laitoksen MPA NRW-Brandprüfzentrum Erwitte, tunnistenumero 0432,  
suoritettu määritys paloluokka perustuen testaukseen järjestelmän 3 mukaisesti ja annettu: 

230008999/2 
 

8.  Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu 
eurooppalainen tekninen arviointi: 

ei merkitystä 
 
9. Ilmoitetut suoritustasot 

Perusominaisuudet Suoritustaso 
Yhdenmukaiset 

tekniset eritelmät 

Puristuslujuus Luokka R4 

EN 1504-3:2005 

Kloridipitoisuus 1) ≤ 0,05 % 

Tartuntavetolujuu ≥ 2,0 MPa 

Estetty kutistuma/laajenema 2) ≥ 2,0 MPa 

Vastustuskyky karbonatisoitumiselle 1) 3) NPD 

Kimmokerroin ≥ 20 GPa  

Lämpötilan vaihtelun toleranssi NPD 

Tartunta NPD 

Lämpölaajenemisen kerroin 4) NPD 

Kapillaarinen veden imeytyminen NPD 

Reagointi tuleen Luokka E 5) 

Vaaralliset aineosat NPD 
1) Vain merkitystä korjattaessa raudoitettua betonia 
2) Ei tarpeen mikäli lämpövaihtelua ei ole 
3) Ei tarpeen mikäli korjaustuotteeseen sisältyy pinnansuojaus järjestelmä todistetulla suojalla karbonatisoitumista 

vastaan (EN 1504-2) tai on PC laasti 
4) Olennainen vain PC  
5) Myös mahdollinen  A1, A2, B, C ja D, jolloin viimeiset neljä luokkaa Saksassa tarvitsee hyväksynnän DIBt. Mahdollinen 

luokka F ei ole hyväksytty Saksassa. Tämä luokka tarkoittaa “helposti syttyvää”. Muualla euroopassa MS tama luokka 
tarkoittaa “suoritustasoa ei määritelty” (NPD)” ja on myönnetty ottaen huomioon voimassaolevat säädökset vastaavan 
MS kanssa. 

NPD = No Performance Determined (suoritustasoa ei määritelty) 

 

 

 



 

 

 
 
10. Edellä 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: 

 
Daniel Schempershofe, Laboratorion johtaja 

(nimi ja titteli) 

 
  
 Essen, 01.07.2013 …………………………………………….. 
 (paikka ja päivämäärä) (allekirjoitus) 

 
 


