
[NO1/0380/NO]

YTELSESERKLÆRING: No. CPR-NO1/0380
1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: ANTIFREEZE N
2. Type-, parti- eller serienummer eller en annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i 

samsvar med artikkel 11 nr. 4:

SETTING ACCELERATING ADMIXTURE 
3. Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske 

spesifikasjonen: 

Admixture for use in concrete according to EN 934-2:2009+A2:2012 (T 6)
4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5

MAPEI AS – Vallsetvegen 6, 2120 – Sagstua (Norge) www.mapei.no
5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 12 nr. 2:

Not applicable
6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V: 

System 2+

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
The Notified body Vattenfall Services Nordic AB. No. 2719 performed the initial inspection of the 
manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment 
and evaluation of factory production control under system 2+, and issued the certificate of 
conformity of the factory production control No. 2719-CPR-702. 

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:
 Not applicable

9. Angitt ytelse:

Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk 
spesifikasjon

Total chlorine:           
Alkali content:           
Corrosion behaviour: 

Dangerous substances: 

< 0,05 % by mass
< 17,0 %

Contains components 
only from EN 934-
1:2008, Annex A.2

see SDS
EN 934-

2:2009+A2:2012 
(T 6)

10. Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9. Denne ytelseserklæringen 
er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. 
Undertegnet for og på vegne av produsenten av: Trond Hagerud – Administrerende direktør

(navn og stilling)

Sagstua, 01/07/2020 ………………………………
(sted og utstedelsedato) (signatur)



CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN 934-2:2009+A1:2012

2719
Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway)

www.mapei.no
04

CPR-NO1/0380
EN 934-2:2009+A2:2012

Antifreeze N

Setting accelerating admixture
EN 934-2:2009+A2:2012 T 6

Total chlorine:                              ≤ 0,05 % by mass
Alkali content:                              ≤ 17,0 % by mass
Corrosion behaviour:                   Contains components only from

 EN 934-1:2008, Annex A.2

Dangerous substances: see SDS
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