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DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA (DoP) 
Rialachán (CE) Uimh. 305/2011 - Iarscríbhinn III 

LE_00592_00_M_SB 
 
 

(Is é seo an leagan a aistríodh ón nGearmáinis. 
Má tá aon amhras ort tá feidhm ag an bunleagan Gearmáinise) 

 
 

1. Cód aitheantais uathúil an chineáil táirge: 
 

Cóirithe do cheangail scriú nach bhfuil réamhtheanntaithe, i bhfoirgníocht mhiotail - DIN EN 
15048 Uimh. Earra Würth: 00592XXXXX / 00593XXXXX / 00594XXXXX / 00595XXXXX 

 
2. Uimhir chineáil, uimhir bhaisce nó sraithuimhir nó comhartha aitheantais eile chun an táirge tógála a aithint de réir airteagail 

11, mír 4: 
Uimhir bhaisce: féach an pacáistiú 

 
3. Úsáid nó úsáidí atá beartaithe ag an déantúsóir don táirge tógála de réir na sonraíochta teicniúla comhchuibhithe is infheidhme: 

 
Foirgníocht mhiotail 

 
4. Ainm, ainm trádála cláraithe nó branda cláraithe agus seoladh teagmhála an déantúsóra de réir airteagail 11 mír 5: 

 
do 

 
Würth International AG 

Aspermontstrasse 1 
CH – 7000 Chur 

 
5. Ainm agus seoladh teagmhála an duine údaraithe a bhfuil de chúram air/uirthi na tascanna a chomhlíonadh de réir airteagail 12, 

mír 2, má bhaineann: 
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. Córas nó córais chun seasmhacht feidhmíochta an táirge thógála a mheas agus a scrúdú de réir iarscríbhinne V: 

 
Córas 2+ 

 
7. I gcás an dearbhú feidhmíochta a bhaineann le táirge tógála atá faoi réir caighdeán comhchuibhithe: 

 
Tá iniúchadh tosaigh ar mhonarchain an déantúsóra agus ar scrúdú táirgthe na monarchan féin mar aon le 

monatóireacht leanúnach, measúnú agus meastóireacht ar scrúdú táirgthe na monarchan féin déanta ag 
an ionad deimhniúcháin do scrúdú táirgthe na monarchan féin Uimh. 2451 dá dtugtar fógra agus tá 

Deimhniú Comhréireachta scrúdú táirgthe na monarchan féin eisithe aige. 
 

Uimhir teastais: 2451-CPR-EN15048-2016.0002
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8. Feidhmíocht dhearbhaithe: 

 

Táirge Príomhthréithe Feidhmíocht 
Sonraíocht theicniúil 

chomhchuibhithe 
 
 
 

 
Scriú DIN EN ISO 4014 

/ 4017 le 
Cnó DIN EN ISO 4032 

/ 4033 

Cineál SB 
 
 
 
 
 
 

EN 15048-1:2016 

 

Aicme nirt 
 

Scriú 8.8* / Cnó 8 

 
 

 
Aicme táirge 

Scriú 
A do Shnáithe < M24 agus faid 

ainmniúla < 10 d nó 150 mm 
B do Shnáithe > agus faid 

ainmniúla > 10 d nó 150 mm 
Cnó 
A do Shnáithe < M16 
B do Shnáithe > M16 

 
* I gcás cóirithe theas-ghalbhánaithe ní mór aird a thabhairt ar neartanna scrúdaithe agus neartanna briste íosta DIN EN ISO 10684 

maidir leis na trastomhais M8 agus M10. 
 

9. Tá feidhmíocht an táirge de réir uimhreacha 1 agus 2 ag teacht leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe de réir uimhreach 8. Is é 
an déantúsóir amháin atá freagrach as an dearbhú feidhmíochta seo a dhéanamh de réir uimhreach 4. 

 
 

Arna shíniú ar son an déantúsóra agus thar a cheann ag: 
 
 

 
 
 

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