
NORDCERT

Certifikat

Nordcert  AB  intygar  att  tillverkningen  och  produktionskontrollen  vid

Lättklinkerbetong  AB

TilIverkningsställe:  Ucklum

Fabriksbeteckning:  0  13

Produktområde:  Betongelement,  produktgrupp  B

Produktspecifikation:  EN  13369:2018,  kompletteradmed

svenska  nationella  krav

certifierats  enligt  Nordcerts  regler  CB5

Tillverkaren  är berättigad  att  använda  BBC-märket

(Nordcert  ABs  certifieringsmärke  för  betong  och  ballast)

Certifikat  nr  2160

Detta  certifikat  är giltigt  fr.o.m.  25 maj  2020  t.o.m.  31 december  2024

Nordcert  AB,  Stockholm  2020-05-25
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Teknisk  chef, Betong  och Ballast
www.nordcert.se
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Certifikat nummer: 1 752
Certilicate number: 1752
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AM (sftification AB intygar härmed att företagets
processer granskats och uppfyller kraven i

AAA Certificotion AB certties thot the company's processes
hove been reviewed and complles wlth

ISO 3834-2z2OO5

Processerna omfattar
The processes covers

Svetsning av stålkomponenter ingående i prefabricerade betongelement, samt
montagesvetsning

Welding of steel components included in pretabricated concrete elements, as well as assembly welding on site

Utgångsdatum: 2023 -05-17
Expiry dotet 2023-05-17

Svetscertifierad sedan 201 8-05- 1 7
Weldlng certlfied slnce 201 8-05- 17

Evert Larsson

Certifierlngens omfattnlng och vitlkor framgår av certifieringsbestutet.
Certifikatets gittighet kontrotleras mot ww.a3cert.com

Detaits of the scope and the Rnge of the certificate is defined in the certification decision
Vatidation of the certificate can be done at m.a3cert.com

utfärdat: 2018-05-17
lssue dote: 2018-05-17
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Certifikat

Lättklinkerbetong AB 

I enlighet med Europa Parlamentets och Kommissionens förordning 305/2011/EU av den 9 mars 2011 
(Byggproduktförordningen eller CPR,) gäller detta intyg (certifikat) byggprodukten:

EN 1090-1:2009+A1:2011

Omfattande: Tillverkning av bärande stålkomponenter

Intyget utfärdades första gången 2018-05-17. Certifieringen är giltig till 2023-05-17 förutsatt att standard, produkter eller 
tillverkningsförutsättningar inte genomgått en signifikant förändring och att fortlöpande årlig övervakning och 
utvärdering av FPC-systemet som beslutats genomförs och visar på fortsatt överensstämmelse med kraven i den 
harmoniserade standarden, förutsatt att certifikatet inte är suspenderat eller tillbakadraget.

2296

AAA Certification AB Göteborgsvägen 16 H

Intyg om överensstämmelse för tillverkningskontrollen i fabrik 

2296/CPR/ 1752

Bärverksdelar i stål

Dimensionering: Dimensionering ingår

Svetsning: Svetsning ingår

Utförande klass(er): EXC 1 och EXC 2

Svetsprocess(er): 111 MMA, 135 MAG

Tillverkad av

Grundmaterial: S355, K500C-T

Gransknings utlåtande: Bestyrkande mot förordning 305/2011/EU (CPR) följer procedur 2+, bilaga V 
(1.3.b). Prestandadeklaration skall ske i enlighet med CPR och bilaga ZA.2.3 i EN 
1090-1. Deklaration och CE-märkning skall ske i enlighet med ZA.3.3 i EN 1090-1.

under system 2+ tillämpas. Systemet för tillverkningskontroll 
uppfyller ställda krav i standard och kontrollsystem 2+

Detta intyg bekräftar att alla villkor som gäller bedömning och 
fortlöpande kontroll av prestanda som beskrivs i bilaga ZA av standarden

Utfärdande datum:  2018-05-17 Giltigt till:  2023-05-17

Fabriker:

  Presstorp 106,  444 94 Ucklum,  Sverige

Evert Larsson

Anmält organ nummer: 
Organisationsnummer:

AAA Certification AB
Göteborgsvägen 16
441 32 Alingsås, Sverige

 Anmält organ: 2296
 556702 – 9326
www.a3cert.com 
info@a3cert.com
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Intyg  om överensstämmelse  för  tilIverkningskontroII  i fabrik.

1505-CPR-CB013

I överensstämmelse  med  Europaparlamentets  och Rådets  förordning  (EU) nr 305/2011  av den  9 mars  2011

(Byggproduktförordningen  eller  CPR), gäller  detta  intyg  Br  byggprodukten

Förtillverkade  betongprodukter

Intyget  gäller  tillsammans  med  produktsammanställning.

Aktuell  utgåva  anges  i förteckning  på Nordcerts  hemsida.

som  släppts  ut på marknaden  under  eget  namn  eller  varumärke  av

Lättklinkerbeto  ABng
Box  27,  444  21  Stenungsund

och  tillverkats  i tiIIverkningsanIäggningen(-arna):

Samma  som  ovan

Detta  intyg  bekräftar  att  alla bestämmelser  avseende  bedömning  och fortlöpande  kontroll  av prestanda  som  beskrivs  i

bilaga  ZA till  standarden(-rna)

EN 1520  Förtillverkade  armerade  element  av  lättklinkerbetong  med  öppen

struktur  eller  med  icke  konstruktiv  armering

under  system  2+ tillämpas  och  att

tiIlverkningskontrollen  i fabrik  är bedömd  att  överensstämma  med  de  tillämpliga  kraven.

Detta  intyg  utfärdades  först  2014-12-01  och  gäller  så länge  som  varken  den  harmoniserade  standarden,  byggprodukten,  AVCP-  :

metoderna  eller  förutsättningarna  för  tillverkning  i anläggningen  ändras  avsevärt,  såvida  det  inte  tillfälligt  upphävts  eller  slutgiltigt  )

återkallats  av det  anmälda  organet  för  tiIIverkningskontroII  i fabrik.

Detta  intyg  är giltigt  fr.o.m.  I  januari  2020  t.o.m.  31 december  2024

Den 10  december  2019

0

e#skchefeT7 s,Hu[i,4,_,T , Betong  och Ballast  = W  W  ')
g !JJ !

NordcertAB 4,D1,,*

Wa11ingatan33 14ciuakol,nnil,ilcsn4nig
11124StOCkh01m  isoiiiciyos

Notifierat  organ:  nr 1505

www.nordcert.se
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Intyg  om överensstämmelse  för  tiIIverkningskontroII  i fabrik

1505-CPR-CB013

' I överensstämmelse  med  Europaparlamentets  och Rådets  förordning  (EU) nr 305/2011  av den  9 mars  2011

(Byggproduktförordningen  eller  CPR), gäller  detta  intyg  för  byggprodukten

Förtillverkade  betongprodukter

Intyget  gäller  tillsammans  med  produktsammanstälIning.

Aktuell  utgåva  anges  iförteckning  på Nordcerts  hemsida.

som  släppts  ut på marknaden  under  eget  namn  eller  varumärke  av

Lättklinkerbeto  ABng
Box  27,  444  21  Stenungsund

och  tillverkats  i tiIlverkningsanIäggningen(-arna):

Samma  som  ovan

Detta  intyg  bekräftar  att  alla bestämmelser  avseende  bedömning  och  fortlöpande  kontroll  av prestanda  som  beskrivs  i

, biIagaZAtiIIstandarden(-rna)

EN 13225  Balkar  och  pelare

EN 14843  Trappor

EN 14992  Väggelement

under  system  2+ tillämpas  och att

tiIIverkningskontroIIen  i fabrik  är bedömd  att  överensstämma  med  de tillämpliga  kraven.

Detta  intyg  utfärdades  först  2012-06-05  och gäller  så länge  som  varken  den  harmoniserade  standarden,  byggprodukten,  AVCP-

metoderna  eller  förutsättningarna  för  tillverkning  i anläggningen  ändras  avsevärt,  såvida  det  inte  tillfälligt  upphävts  eller  slutgiltigt

återkallats  av det  anmälda  organet  för  tiIIverkningskontroII  i fabrik.

Detta  intyg  är giltigt  fr.o.m.  I  januari  2020  t.o.m.  31 december  2024

Den 10  december  2019
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