
 
Teljesítménynyilatkozat                                                                                                                  

  Az EU szabályozása alapján Nr. 305/2011,  
Nr. 008/11-0192/2013/03 

 

1.) A termék típusa, egyedi azonosító kódja:  
EJOT H1 eco 

 
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): 

Beütő dűbelek homlokzati hőszigetelő rendszerek rögzítésére   
Felhasználási kategória: A,B,C,D,E 
Dűbelhossz: 95 - 295 mm 

 
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: 

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

(2+) rendszer 
 

7.) Abban az esetben, ha a teljesítménynyilatkozat olyan építési termékre vonatkozik, amely egy harmonizált szabvány 
alapján lett meghatározva:  
Nem releváns 

 

8.) Az adott alapvető jellemzőt tartalmazó harmonizált szabvány, műszaki értékelési dokumentum, illetve egyedi műszaki 
dokumentáció hivatkozási száma: 
A Német Építésügyi Intézet (DIBt) az ETAG 014 alapján Európai Műszaki Értékelés (ETA-11/0192) adott ki. 
Az MPA Universität Stuttgart -Otto-Graf-Institut-, készítette az NB 0672 számú építőipari termék első típusvizsgálatát 
a (2+) rendszer alapján. Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványát 0672-CPR-0251 számon állította ki. 

 

9.) Teljesítmény adatok:  
 

Lényeges termékjellemzők Termék teljesítménye Harmonizált technikai 
specifikációk 

Karakterisztikus kihúzási értékek NRk lásd ETA-11/0192 
C1 számú melléklet, C1 táblázat 

ETAG 014: 2011 

Elmozdulási viselkedés 
 

lásd ETA-11/0192 
C2 számú melléklet, C4 táblázat 

ETAG 014: 2011 

Pontszerű hőhídveszteségi tényező  
(Chi-érték) 

lásd ETA-11/0192 
C2 számú melléklet s, C2 táblázat 

EOTA TR 25 

Tányérmerevség 
 

lásd ETA-11/0192 
C2 számú melléklet, C3 táblázat 

EOTA TR 26 

 
10.) Az 1. és 2. pont szerinti termékteljesítmény megfelel a 9. pontban bejelentett teljesítménynek. Ezen 

teljesítménynyilatkozat kiállításáért egyedül a 4. pontban megnevezett gyártó felelős. 
 

Aláírva a gyártó helyett és a gyártó nevében: 

 

 

______________________                     __Dr. Frank Dratschmidt / cégvezetés______________________________________ 
 (név és beosztás) 

 
 
 
Bad Laasphe, den 01.06.2015________________________             _______________________________________________ 
                           (hely és kiállítás dátuma)                          (aláírás) 

 
 


