
 
Teljesítménynyilatkozat  

Az EU szabályozása alapján Nr. 305/2011,  
Nr. EJOT 4-002-180221-2018/1 

 

1.) A termék típusa, egyedi azonosító kódja: 
EJOT JC2 betoncsavar 

 

2.) A termék azonosítására szolgáló típus-, tétel- vagy sorozatszám 11. cikkely 4. bekezdése szerint: 
Lásd csomagolás vagy termék címke. 

 
3.)  A harmonizált szabvány, illetve műszaki értékelési dokumentumnak megfelelő rendeltetése(k): 

Betoncsavar 6-os méretben többszörös megfogású nem szerkezeti alkalmazásokhoz betonba és előfeszített 
körüreges födémpanelbe. 

 
4.) A gyártó neve, bejegyzett kereskedelemi neve, védjegye, valamint értesítési címe 11 cikkely 5. bekezdése szerint: 

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe. 
 

5.)  Az adott esetben meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe 12 cikkely 2. bekezdése szerint: 
EJOT Hungaria Kft., H-2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 16. 

 
6.)  A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek): 

(2+) rendszer 
 

7.)  Teljesítménynyilatkozat esetén, ami egy harmonizált szabványban rögzített építési termékre vonatkozik: 
Nem fontos. 

 

8.) Az adott alapvető jellemzőt tartalmazó harmonizált szabvány, műszaki értékelési dokumentum, illetve egyedi 
műszaki dokumentáció hivatkozási száma: 
a VVT Expert Services LTD 0809-as bejelentése alapján teljesítette a (2+) rendszer követelményeit: 
- A termék kezdeti ellenőrzése 
- A gyártóüzem és a termelés kezdeti ellenőrzése 
- A gyártás folyamatos felügyelete és értékelése alapján kiállította a 0809-CPR-1238 megfelelőségi igazolást. 

 

9.) Teljesítmény adatok:  
 

Lényeges termékjellemzők Tervezési módszer Teljesítmény adatok Harmonizált technikai 
specifikációk 

Karakterisztikus értékek húzó 
igénybevételnél 

EOTA TR055, CEN/TS 1992-4-4  ETA-18/0221, C1, C3 melléklet 

EAD 330232-00-0601; 
EOTA TR 020 

EOTA TR020 ETA-18/0221, C4 melléklet 

Karakterisztikus értékek nyíró 
igénybevételnél 

EOTA TR055, CEN/TS 1992-4-4 ETA-18/0221, C2, C3 melléklet 

EOTA TR020 ETA-18/0221, C4 melléklet 

Minimális tengely- és peremtávolságok 
EOTA TR055, CEN/TS 1992-4-4 ETA-18/0221, B2, B3 melléklet 

EOTA TR020 ETA-18/0221, C4 melléklet 

 

10.) A termék 1. és 2. bekezdés szerinti teljesítménye megfelel a 9. pontban szereplő nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  
Ezen teljesítménynyilatkozat kiállításáért egyedül a 4. pontban megnevezett gyártó felelős. 

 

Aláírás a gyártó nevében és megbízásából: 
 

Dr. Jens Weber / ügyvezető 
 (név és beosztás) 

 
 
 
Bad Laasphe, 2019.11.19.  
(Kiállítás helye és ideje)               (aláírás)  
 
 


