TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
A 305/2011/EU rendelet (építési termékekről szóló rendelet) III. melléklete szerint
Szám: EJOT 4-003-180219 – 2018/01
1.)

Terméktípus egyedi azonosító kódja:
EJOT BA-V Plus, BA-F Plus, BA-E Plus alapcsavarok

2.)

Az építési termék azonosítását a 11(4) cikk szerint lehetővé tevő típus-, darab- vagy gyáriszám vagy más elem:
A típus és a darabszám a csomagoláson szerepel

3.)

Az építési termék gyártó által előírt rendeltetése vagy rendeltetései a vonatkozó harmonizált műszaki specifikáció szerint:
Szabályozott nyomatékú alapcsavarok M8, M10, M12 és M16 méretben betonban való használathoz

4.)

A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és elérhetősége a 11(5) cikk előírásai szerint:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe

5.)

Ha alkalmazható, a hivatalos képviselő neve és elérhetősége, akinek a megbízatása kiterjed a 12(2) cikkben ismertetett
feladatokra:
EJOT Hungaria Kft., H-2130 Szigetszentmiklós, Leshegy út 16.

6.)

Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére (AVCP) használt rendszer vagy rendszerek az V.
mellékletben foglaltak szerint:
1. rendszer

7.)

Harmonizált szabvány hatálya alá eső építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén:
Nem alkalmazható

8.)

Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyre európai műszaki minősítés került kibocsátásra:
VTT szakértői szerviz, Oy, Helsinki
A terméktípus meghatározása típusvizsgálat alapján (beleértve a mintavételt), típusszámítás, táblázatértékek és termék leírása, a
gyártóhely kezdeti ellenőrzése és a termékek ellenőrzése a gyárban, a gyártás nyomon követése, értékelése és folyamatos
ellenőrzése a gyárban az 1. ellenőrző rendszerrel, a 0809-CPR-1262 számú megfelelősségi nyilatkozat kiállítása.

9.)

Teljesítmény adatok:

Lényeges termékjellemzők
Karakterisztikus ellenállás húzó igénybevételnél

Karakterisztikus ellenállás húzó igénybevételnél

Minimális szélső és tengelytávolság
Elmozdulás húzó- és nyíróterhelés esetén

Tervezési módszer

Teljesítmény

ETAG 001 C melléklet

ETA-18-0219, C1 melléklet

EOTA TR 055, FprEN 1992-4:2016

ETA-18-0219, C3 melléklet

ETAG 001 C melléklet

ETA-18-0219, C2 melléklet

EOTA TR 055, FprEN 1992-4:2016

ETA-18-0219, C4 melléklet

ETAG 001 C melléklet

ETA-18-0219, B4 melléklet

EOTA TR 055, FprEN 1992-4:2016

ETA-18-0219, C3 melléklet

ETAG 001 C melléklet

ETA-18-0219, C5 melléklet

Harmónizált műszaki
specifikációk

ETAG 001-2, E melléklet
EOTA TR020
EAD 330232-00-0601

10.) A termék 1. és 2. bekezdés szerinti teljesítménye megfelel a 9. pontban szereplő nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A termék
teljesítményének az eléréséért kizárólag a 4. pont szerinti gyártó felelős.
Aláírás a gyártó nevében és megbízásából:

Dr. Jens Weber / ügyvezető
(Név és beosztás)
Bad Laasphe, 2018.11.07.
(Kiadás helye és ideje)

[HW: Aláírás]
(Aláírás)

