
 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
A 305/2011/EU rendelet (építési termékekről szóló rendelet) III. melléklete szerint 

Szám: EJOT 2-016-160089 – 2016 

 

1.) Terméktípus egyedi azonosító kódja: 

EJOT vegyi rögzítések MULTIFIX USF, MULTIFIX USF Winter, habarcspatronok USF 

 

2.) Az építési termék azonosítását a 11(4) cikk szerint lehetővé tevő típus-, darab- vagy gyáriszám vagy más elem: 

ETA-16/0089, C4 melléklet, gyártási szám a csomagoláson és a terméken 

 

3.) Az építési termék gyártó által előírt rendeltetése vagy rendeltetései a vonatkozó harmonizált műszaki specifikáció szerint: 

Injekciós habarcsból álló rögzítődübel szitahüvellyel és menetes szárral tömörtégla és üreges tégla falazathoz. Elérhető méretek: 
M8, M10 menettel; szitahüvely 
 

 

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: 

A német építéstechnikai Intézet (DIBt) Berlinben a következő engedélyt állította ki: ETA-16/0089 az ETAG 029 alapján. 
A notifikált terméktanusító szerv1343 az 1. rendszer alapján a következőt végezte el: 
A termék első vizsgálata, a gyártás első ellenőrzése és a folyamatban lévő gyártásellenőrzés felügyelete, a gyártási folyamat 
felügyelete és megítélése, és a következőt tanusítványt adta ki:  
1343-CPR-M 599-3 teljesítményigazolás 
 

 

9.) Teljesítmény adatok: 

 

 
Lényeges termékjellemzők Teljesítmény Harmónizált műszaki specifikációk 

Karakterisztikus ellenállás  ETA-16/0089, C2-C45 melléklet 

ETAG 029 
 

Rugalmas tényező az építéshelyszíni húzópróba 
terheléshez 

ETA-16/0089, C1 melléklet 

Minimális szélső és tengelytávolság ETA-16/0089, C3 melléklet 

Deformáció húzó- és tengelyirányú terhelés alatt ETA-16/0089, C3-C45 melléklet 

 

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. Frank Dratschmidt / ügyvezető 

(Név és beosztás) 

 

Bad Laasphe 2017.11.10 aláírás 

 


