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1. TootetUtibi kordumatu identi f i tseerimiskood, nimetus: Poorbetoonplokid ROCLITE /3,0/500

2 Toote identifitseerimine:
ROCLTTE /3,0/500 /S

3 Tootja poolt ettendhtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve v6i otstarbed kooskolas kohaldatava Uhtlustatud tehni l ise
kir jeldusega:
Standardi EVS- EN 771-4:2011 n6uetele vastavad autoklaavitud poorbetoonist mr-ii.irikivid on ette niihtud kasutamiseks
i lma soojustuseta v6i soojustusega kandvates ja mittekandvates val is- ja siseseintes koos ROCLITE ploki l i imiga
(peenteram cirt).

4 Art ikl i  11 loikes 5 n6utud tootja nimi, registreeri tud kaubanimi v6i registreeri tud kaubamiirk ja kontaktaadress:
VKG Plokk OU
Ahtme mnt 145, Kohtla-Jarve 31027,Eesti
fel +3723321370, e-mail  vkgplokk@vkg ee

5 El kohaldata

6 V l isas satestatud ehitustoote toimivuse pUsivuse hindamise ja kontrol l imrse susteem v6i sUsteemid: susteem 2+ koikide
p6hil iste omadustega

7. Teavitatud tootmisohje sert i f i tseerimisasutus TTU Sert i f i tseerimis keskus nr 1504 teostas tootva tehase esmase ulevaatuse ja
tehase tootmisohje esmase Ulevaatuse ning teostab tehase tootmisohje pidevat jdrelevalvet ja hindamist ning andis val ja
tootmisohje sertifikaadi nr 1 504-CDP -17 81 1 2

B El kohaldata

9. Deklareeritud toimivus

P6hiomadused Toimivus Uhtlustatud
tehnil ine kir ieldus

M66tmed
Pikkus. mm 600

EN 771-4:2011

Larus .  mm 1 00,1 20,1 50,200,200, 300, 380, 500
KOrous mm 300,300,300,250,200.250.200.200

M6otmetolera ntsid
Sdng i tusp indadaepara l le lsus  mm
Sdnqituspindadae tasasus mm

TLMB
s1 ,0
s1 .0

Kateqooria survetuqevuse alusel I
Survetuqevuse keskvaartus, N/mm' 3.0
M66tmete stabi i lsus (mahukahanemine) mm/m s0,3
Nakketuqevus nihkel. peenteramOrt. N/mm' 0,3 (EN 998-2 l isa C kohale vdrtus)
Tuletundl ikkus A1
Veeimavus. o/m'su " N P D

Veeauru difusioonitegur p 5/10 (EN 1745 kohane tabelvddrtus, tabel
A . 1 0 )

Kestvus (kUlmakindlus) 35 tst ikl i t
Keskmine brutokuivt ihedus. ko/m" 500+50
Kuiu ia vorm ti i ismUi. ir ikivi
Soojuseri iuhtivus, W(mK) Aroa-  (P=50%):  0 ,1 ' l :  EN 1745.  mude l  52

10 Punktides 1ja 2 kindlaksmaeratud toote toimivus on koosk6las punktis g osutatud
toimivusdeklaratsioon on vdl ja antud punktis 4 kindlaksmddratud tootja ainuvastutusel
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