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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (DoP) 
Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 305/2011 - Παράρτημα III 

LE_00592_00_M_SB 
 
 

(Το παρόν αποτελεί ελληνική μετάφραση από την πρωτότυπη γερμανική έκδοση. Σε περίπτωση ενδοιασμών, 
ισχύει το γερμανικό πρωτότυπο.) 

 
 

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του προϊόντος: 
 

Εξοπλισμοί για μη προεντεταμένες συνδέσεις βιδών σε μεταλλικές κατασκευές - DIN EN 
15048 Αρ. τεμ. Würth: 00592XXXXX / 00593XXXXX / 00594XXXXX / 00595XXXXX 

 
2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα 

των δομικών κατασκευών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4: 
 

Αριθμός παρτίδας: Βλέπε συσκευασία 
 

3. Προτεινόμενη χρήση ή προτεινόμενες χρήσεις του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την 
ισχύουσα, εναρμονισμένη, τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή: 

 
Μεταλλική κατασκευή 

 
4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 

11 παράγραφος 5:                                                     
για 

Würth International AG 
Aspermontstrasse 1 

CH – 7000 Chur 
5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει 

τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: 
Würth International Trading s.r.o. 

Rybnicna 40/A 
SK – 831 07 Bratislava 

Tel.: +421 (2) 4921 1111 
E-Mail: info@wurth-int.com 

 
6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των 

δομικών κατασκευών σύμφωνα με το παράρτημα V: 
Σύστημα 2+ 

 
7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών που καλύπτεται από 

εναρμονισμένο πρότυπο: 
 

Ο διακοινωμένος οργανισμός πιστοποίησης για τον εργοστασιακό έλεγχο προϊόντων αρ. 2451 
πραγματοποίησε την πρώτη επιθεώρηση του έργου και τους εργοστασιακούς παραγωγικούς ελέγχους 

καθώς και την επιτήρηση, αξιολόγηση και εκτίμηση διαρκείας των εργοστασιακών παραγωγικών ελέγχων 
και εξέδωσε το παρακάτω πιστοποιητικό συμμόρφωσης των εργοστασιακών παραγωγικών ελέγχων. 

 
Αριθμός πιστοποιητικού: 2451-CPR-EN15048-2016.0002 
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8. Δηλωθείσα απόδοση: 

 
 

Προϊόν 
Ουσιώδη 
χαρακτηριστ 

ικά 

 
Απόδοση 

Εναρμονισμένη τεχνική 
προδιαγραφή 

 
 
 
 

 
Βίδα DIN EN ISO 4014 

/ 4017 με 
Παξιμάδι DIN EN ISO 

4032 / 4033 

Τύπος SB 
 
 
 
 
 
 
 

EN 15048-1:2016 

Κατηγορία 
σταθερότητας 

 

Βίδα 8,8* / παξιμάδι 8 

 
 
 
 

Κατηγορία 
προϊόντος 

 Βίδα 
A για σπειρώματα < M24 και 

ονομαστικά μήκη < 10 d ή 150 
mm 

B για σπειρώματα > M24 και 
ονομαστικά μήκη > 10 d ή 150 
mm 

 Παξιμάδι 
A για σπειρώματα < M16 
Β για σπειρώματα > M16 

 
* Σε περίπτωση εξοπλισμών χάλυβα θερμού γαλβανισμού πρέπει να ληφθεί υπόψη η διάμετρος M8 και M10 τα ελάχιστα 

φορτία θραύσης του DIN EN ISO 10684. 
 

9. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στους αριθμούς 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε 
στο σημείο 8. Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο 
σημείο 4. 

 
 

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: 
 
 
 

 
 

 
Norbert Cillik Mirco Bonavetti 
(Team Leader Corporate Quality &  (Managing Director) 
Product Management)   
Bratislava, 01.12.2016 Bratislava, 01.12.2016 
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