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SUORITUSTASOILMOITUS: Nro. CPR-NO1/0148 
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: ULTRALITE S1 

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

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen 
rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: Lattioiden ja seinien sisä- ja 
ulkopuolisiin laatoituksiin 

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta 
valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään: 
MAPEI AS – Vallsetvegen 6 – 2120 Sagstua (Norway) www.mapei.no 

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 
kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: Ei 
sovellettavissa 

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

 Järjestelmä 3 
Järjestelmä 4 testattaessa reagoivuus tulelle 

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen 
suoritustasoilmoituksesta: 
Ilmoitettu testilaboratorio TUM München nro 1211 suoritti tuotetyypin 
tyyppitestauksen valmistajan ottamilla näytteillä järjestelmän 3 mukaisesti ja 
julkaisi tuloksista raportin nro  25080237/Gi ja nro. 25110057/AG. 

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

9. Ilmoitetut suoritustasot 

Perusominaisuudet 
 

Suoritustaso 
 

Yhdenmukaistetut 
tekniset eritelmät 
 

Reagoivuus tulelle: Class E 
Alustava tartuntavetolujuus: 

 ≥ 1,0 N/mm2 

Kestävyyttä: 
   - Tartuntavetolujuus lämpörasituksen 
jälkeen: 
   - Tartuntavetolujuus veteen 
upottamisen jälkeen: 
   - Murtolujuus jäätymisen/sulamisen 
jälkeen: 

≥ 1,0 N/mm2 

≥ 1,0 N/mm2 

≥ 1,0 N/mm2 

Vaaralliset aineosat vapautuminen: katso 
käyttöturvatiedote 

EN 12004:2007 
+ A1:2012 

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: 

       Trond Hagerud – Managing Director 
(nimi, tehtävä) 

http://www.mapei.no/


 
Sagstua, 01/07/2013      ……………………………… 
(paikka ja päivämäärä)      (allekirjoitus) 

 
 
 
 
 

CE MARKING according to CPR 305/2011 and EN12004:2007+A1:2012 
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Mapei AS, Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua (Norway) 

www.mapei.no 
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CPR-NO1/0148 
EN 12004:2007+A1:2012 

ULTRALITE S1 
Improved cementitious adhesive for internal and external tiling on 

floors and walls 
Reaction to fire   Class  E 

Bond strength, as: 
Initial tensile adhesion strength   1,0 N/mm2 

Durability for: 
Tensile adhesion after heat ageing  1,0 N/mm2 
Tensile adhesion after water immersion  1,0 N/mm2 
Tensile adhesion after freeze/thaw cycles  1,0 N/mm2 

Release of dangerous substances see SDS 
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