PRESTATIEVERKLARING (DoP)
Verordening (EU) nr. 305/2011 - bijlage III
LE_00592_00_M_SB

(Dit is een uit het Duits vertaalde versie. In twijfelgevallen geldt het Duitse origineel.)
1. Eenduidige identificatiecode van het producttype:
Garnituren voor niet-voorgespannen schroefverbindingen in de metaalbouw - DIN EN
15048 Würth art.nr.: 00592XXXXX / 00593XXXXX / 00594XXXXX / 00595XXXXX
2. Type-, charge- of serienummer of een andere aanduiding voor de identificatie van het bouwproduct volgens artikel 11
paragraaf 4:
Chargenummer: zie verpakking
3. Door de fabrikant voorzien gebruiksdoel of voorziene gebruiksdoelen van het bouwproduct volgens de
toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie:
Metaalbouw
4. Naam, gedeponeerde handelsnaam of gedeponeerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant volgens artikel 11
paragraaf 5:
voor
Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH – 7000 Chur
5. Eventueel de naam en het contactadres van de gevolmachtigde die met de taken volgens artikel 12 paragraaf 2 belast is:
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. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct volgens bijlage V:
Systeem 2+
7. In het geval van een prestatieverklaring m.b.t. een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
De aangemelde certificeringsinstantie voor de bedrijfsinterne productiecontrole nr. 2451 heeft de
eerste inspectie van de productie-installatie en de bedrijfsinterne productiecontrole uitgevoerd,
evenals het voortdurende toezicht, de beoordeling en de evaluatie van de fabrieksinterne
productiecontrole, en
heeft een conformiteitsverklaring van de bedrijfsinterne productiecontrole afgegeven.
Certificaatnummer: 2451-CPR-EN15048-2016.0002
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8. Vastgestelde prestatie:

Product

Belangrijkste
eigenschap
pen

Prestatie

Type

SB

Sterkteklasse

Schroef 8.8* / moer 8

Productklasse

Schroef
A voor schroefdraad < M24 en
nominale lengtes < 10 d of 150
mm
B voor schroefdraad > M24 en
nominale lengtes > 10 d of 150
mm
Moer
A voor schroefdraad< M16
B voor schroefdraad > M16

Schroef DIN EN ISO
4014 / 4017 met
moer DIN EN ISO 4032
/ 4033

Geharmoniseerde technische
specificatie

EN 15048-1:2016

* Bij thermisch verzinkte garnituren moeten voor de diameters M8 en M10 de testkrachten en minimum breukkrachten van DIN EN
ISO 10684 in acht worden genomen.
9. De bij punt 1 en 2 vermelde prestatie van het product voldoet aan de vastgestelde prestatie volgens punt 8. Verantwoordelijk
voor het opstellen van deze prestatieverklaring is uitsluitend de bij punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

Norbert Cillik
(Team Leader Corporate Quality &
Product Management)
Bratislava, 01.12.2016

Mirco Bonavetti
(Managing Director)
Bratislava, 01.12.2016
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