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DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI (DoP) 
Regolament (UE) Nru 305/2011 - Anness III 

LE_00592_00_M_SB 
 
 

(Din hija l-verżjoni tradotta mill-Ġermaniż. F'każ ta' dubju jgħodd id-dokument oriġinali bil-
lingwa 

Ġermaniża.) 
 
 

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip ta' prodott: 
 

Fittings għal irbit bil-kamin mhux imwebbsa f'kostruzzjonijiet tal-metall - DIN EN 15048 
Nru tal-oġġett Würth: 00592XXXXX / 00593XXXXX / 00594XXXXX / 00595XXXXX 

 
2. Tip, numru tal-lott jew tas-serje jew kwalunkwe element ieħor li jippermetti l-identifikazzjoni tal-prodott għall-bini kif meħtieġ taħt 

l- Artikolu 11(4): 
Numru tal-lott: ara l-ippakkjar 

 
3. Użu jew użi intiżi tal-prodott għall-bini, f’konformità mal-ispeċifikazzjoni teknika armonizzata applikabbli, kif previst mill-manifattur: 

 
Kostruzzjoni tal-metall 

 
4. Isem, isem tal-kummerċ irreġistrat jew it-trade mark irreġistrat u indirizz ta' kuntatt tal-manifattur kif meħtieġ taħt l-Artikolu 11(5): 

għall 
Würth International AG 

Aspermontstrasse 1 
CH – 7000 Chur 

 
5. Fejn applikabbli, l-isem u l-indirizz ta' kuntatt tar-rappreżentant awtorizzat li l-mandat tiegħu jkopri l-kompiti speċifikati l-

Artikolu 12(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. Is-sistema jew sistemi ta' valutazzjoni u verifika tal-kostanza tal-prestazzjoni tal-prodott għall-bini kif stabbilit fl-Anness V: 

 
Sistema 2+ 

 
7. Fil-każ tad-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni rigward prodott għall-bini kopert minn standard armonizzat: 

 
Il-laboratorju taċ-ċertifikazzjoni notifikat għall-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika Nru 2451 wettaq l- 

ispezzjoni inizjali tal-fabbrika u tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika, kif ukoll sorveljanza, 
valutazzjoni u evalwazzjoni kontinwa tal-kontroll tal-produzzjoni fil-fabbrika b'konformità mas-sistema 
2+ u ħareġ iċ- 

ċertifikat ta' konformità tal-kontroll tal-produzzjoni tal-fabbrika. 
 

Numru taċ-ċertifikat: 2451-CPR-EN15048-2016.0002
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8. Prestazzjoni ddikjarata: 

 

Prodott 
Karatteristiċi 

essenzjali 
Prestazzjoni 

Speċifikazzjoni teknika 
armonizzata 

 
 
 

 
Vit DIN EN ISO 4014 / 

4017 bi 
skorfina DIN EN ISO 

4032 / 4033 

Tip SB 
 
 
 
 
 
 

EN 15048-1:2016 

Klassi ta' 
robustezza 

 

Vit 8.8* / skorfina 8 

 
 

 
Klassi tal-prodott 

Vit 
A għal kamin < M24 u tul nominali 

< 10 d jew 150 mm 
B għal kamin > M24 u tul nominali 

> 10 d jew 150 mm 
Skorfina 
A għal kamin < M16 
B għal kamin > M16 

 
* F'każ ta' fittings iggalvanizzati bis-sħana b'dijametru M8 u M10, għandhom jiġu osservati t-tagħbijiet tat-test u dawk minimi għat-

tiksir speċifikati fid-DIN EN ISO 10684. 
 

9. Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat fil-punti 1 u 2 hija f’konformità mal-prestazzjoni ddikjarata fil-punt 9. Din id-dikjarazzjoni 
ta' prestazzjoni hi maħruġa taħt ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat fil-punt 4. 

 
 

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn: 
 
 
 

 
 
 

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