SUORITUSTASOILMOITUS (DoP)
Asetus (EU) nro: 305/2011 - liite III
LE_00592_00_M_SB

(Tämä on käännös saksankielisestä. Epäilyksissä pätee saksankielinen alkuperäisilmoitus.)
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:
Setit esijännittämättömiä ruuviliitoksia varten metallirakenteissa - SFS-EN 15048-1:en, SFS-EN 15048-2:en
Würth tuote-nro: 00592XXXXX / 00593XXXXX / 00594XXXXX / 00595XXXXX
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4
kohdassa edellytetään:
Eränumero: katso pakkaus
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai
- tarkoitukset:
Metallirakenteet
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5
kohdassa edellytetään:
varten
Würth International AG
Aspermontstrasse 1
CH – 7000 Chur
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta
tähän saa yhteyden:
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. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:
Järjestelmä 2+
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta:
Ilmoitettu sertifiontipaikka tehtaan omaa tuotantotarkastusta varten nro 2451, suoritti valmistustehtaan ja
tehtaan oman tuotantotarkastuksen ensimmäisen tarkastuksen, sekä jatkuvaa tehtaan oman
tuotantotarkastuksen valvontaa ja arviointia ja antoi tuotannon oman tuotantotarkastuksen
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen.
Sertifikaatin nro: 2451-CPR-EN15048-2016.0002
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8. Ilmoitetut suoritustasot:
Tuote

Perusominaisuudet

Suoritustaso

Tyyppi

SB

Lujuusluokka

Ruuvi 8.8* / mutteri 8

Tuoteluokka

Ruuvi
A kierteellä < M24 ja
nimellispituudet < 10 d tai 150
mm
B kierteellä > M24 ja
nimellispituudet > 10 d tai 150
mm
Mutteri
A kierteellä < M16
B kierteellä > M16

Ruuvi SFS-EN ISO
4014:en / 4017:en
ja
mutteri SFS-EN ISO
4032:en / 4033:en

Yhdenmukaistetut tekniset
eritelmät

SFS-EN 15048-1

* Kuumasinkityissä seteissä on noudatettava halkaisijoita M8 ja M10 koskien SFS-EN ISO 10684:en mukaisia
tarkastus- ja vähimmäismurtolujuuksia.
9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.
Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

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

Mirco Bonavetti
(Managing Director)
Bratislava, 01.12.2016
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