
Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon

Trykkfasthet M15 EN 998-2:2016 
EN 998-1: 2016

Heftfasthet 0,3 N/mm2 (tabell verdier)

Kloridinnhold < 0,1 M.-%

Brannpåvirkning A1

Vannabsorpsjon NPD

Vanndamppermeabilitet 15/35 (tabell verdier)

Varmekonduktivitet ≤ 0,83 W/(m*K) P = 50%  
≤ 0,93 W/(m*K) P = 90% 
(tabell verdier)

Bestandighet Ingen verdi fastsatt

NPD = ingen angitt ytelse (No performance determined) 
Dersom det er brukt en spesifikk teknisk dokumentasjon i henhold til artikkel 37 eller 38, de krav som varen oppfyller: Ikke relevant.

10. Ytelsen for varen, som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 9.

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no

YTELSESERKLÆRING

04.01.21

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Scan Steinolim 7053/ 49056840 (25 kg) 

2. Type, parti eller serienummer eller annet element 
som identifiserer byggevaren i henhold til artikkel 
11 nr. 4:

Scan Steinlim
(parti / produksjonsdato / produksjonssted er påført produktets emballasje).

3. Produsentens tilsiktede bruksområde for bygge-
varen, i samsvar med den relevante harmoniserte 
tekniske spesifikasjonen:

Scan Steinlim benyttes til liming og fuging av skifer, kantstein, heller o.l., flikking av betong 
og fuging av betongelementer. Kan benyttes på underlag av puss og betong.

4. Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til 
produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5:

BMC AS | Stoltenbergs gate 58 | 3112 Tønsberg, Norge 
+47 33 30 03 90 | bmc@bmc-norge.no | www.bmc-norge.no

5. Navn og kontaktadresse til godkjent representant 
hvis mandat omfatter oppgavene angitt i artikkel 
12 nr. 2 (om relevant):

Ikke relevant.

6. Det eller de systemer for vurdering og kontroll 
av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i 
vedlegg V:

system 2+ i følge EN 998-2:2016 
system 4  i følge EN 998-1: 2016  
Det tekniske kontrollorganet Kiwa BMC B.V. (identifikasjonsnummer 0956) har under System 
2 + utført innledende inspeksjon av fabrikken og av fabrikkens produksjonskontroll og vil 
også kontinuerlig overvåke, vurdere og evaluere denne.

7. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare 
som omfattes av en harmonisert standard: 

EN-998-1: 2016: Spesifikasjoner for mørtel for murverk - Del 1: Mørtel for innen- og utendørs bruk
EN-998-2: 2016: Spesifikasjoner for murmørtel - Del 2: Murmørtel

8. Dersom ytelseserklæringen gjelder en byggevare 
som det er utstedt en europeisk teknisk vurdering for:

Ikke relevant.

9. Angitt ytelse

Scan Steinlim
I samsvar med EUs byggevareforordning (forordning (EU) nr. 305/2011)

Nummer: DoP_Scan_Steinlim-1
 



YTELSESERKLÆRING

04.01.21

Stoltenbergs gate 58
3112 Tønsberg

T: 33 30 03 90
bmc@bmc-norge.no

Scan Steinlim
I samsvar med EUs byggevareforordning (forordning (EU) nr. 305/2011)

Nummer: DoP_Scan_Steinlim-1 

Navn og stilling

Sted og utstedelsesdato Underskrift

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 4. 
Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Gjermund Fischer, Daglig Leder

Oslo 04.01.21


