ДEКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ (DoP)
Регламент (EС) № 305/2011 - Приложение III
LE_00592_00_M_SB

(Настоящият текст е превод от немски на български. В случай на съмнение важи оригиналът на немски.)
1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:
Гарнитури за предварително ненапрегнати болтови съединения в металостроенето - DIN EN 15048
Арт. № на Вюрт: 00592XXXXX / 00593XXXXX / 00594XXXXX / 00595XXXXX
2. Номер на тип, партида или сериен номер или друг идентификатор за идентификация на строителния продукт съгласно
член 11, параграф 4:
Партиден номер: виж опаковката
3. Предвидена от производителя употреба или предвидени употреби на строителния продукт съгласно с приложимата
хармонизирана техническа спецификация:
Металостроене
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя
съгласно член 11, параграф 5:
за
Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH – 7000 Chur
5. Евентуално име и адрес за контакт на упълномощеното лице, което е натоварено със задачите съгласно член 12,
параграф 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. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт в
съответствие с Приложение V:
Система 2+
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели за даден строителен продукт, обхванат от хармонизиран
стандарт:
Нотифицираният орган за сертифициране за собствения заводски производствен контрол № 2451 е
извършил първоначалната инспекция на завода-производител и на собствения заводски
производствен контрол, както и текущия контрол, оценка е евалуиране на собствения заводски
производствен контрол и е издал удостоверението за съответствие на собствения заводски
производствен контрол .
Сертификат №: 2451-CPR-EN15048-2016.0002

8. Деклариран експлоатационен показател:

Продукт

Основни
характерист
ики

Експлоатационен показател

Тип

SB

Клас на якост

винт 8.8* / гайка 8

Винт DIN EN ISO 4014
/ 4017 с
гайка DIN EN ISO
4032 / 4033 с
Продуктов клас

Хармонизирана техническа
спецификация

Винт
A за резби < M24 и номинални
дължини < 10 d или 150 mm
В за резби > M24 и номинални
дължини > 10 d или 150 mm
Гайка
A за резби < M16
В за резби > M16

EN 15048-1:2016

* При горещо поцинковани комплекти за диаметри M8 и M10 да се вземат под внимание контролните сили и силите
на счупване съгласно DIN EN ISO 10684.
9. Експлоатационните показатели на продукта съгласно точки 1 и 2, отговарят на декларираните
експлоатационни показатели съгласно точка 8. Отговорен за изготвянето на декларацията за
експлоатационните показатели е производителят съгласно точка 4.

Подписана за производителя и от името на производителя от:

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

Mirco Bonavetti
(Managing Director)
Bratislava, 01.12.2016

