EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. 0070_Ankernagel_6x35_2015-11-02
1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

ETA-15/0164

2. Tipo, partijos arba serijos numeris, arba bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos
produktą, kaip tai nustatyta pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Knauf Ankernagel 6x35
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę
specifikaciją:
Produkto tipas
Naudojimas

Apkrovos
Medžiaga

Metalinis pleištinis inkaras
Naudojamas, tvirtinant apkrovas nelaikančias konstrukcijas į armuoto arba
nearmuoto normalaus betono pagrindus. Tinkamos betono stiprumo klasės: min.
C12/15 – maks. C50/60, pagal EN 206-1:2000.
Skirtas tik statinėms ir kvazistatinėms (labai lėtai kintančioms apkrovoms).
Galvanizuotas cinkuotas plienas.
Naudojamas tik sausose vidaus patalpose.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotasis prekių ženklas ir
kontaktinis adresas, kaip tai nustatyta pagal 11 straipsnio 5 dalį:
Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstrasse 1, A-8940, Weissenbach bei Liezen, Austrija
tel. +4350567567, faks. +435056750567, el. paštas service@knauf.at
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip
nustatyta V priede:
Sistema 2+
8. Esant eksploatacinių savybių deklaracijai, susijusiai su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis
standartas: Vokietijos statybos technikos institutas (DIBT) išdavė ETA-15/0164, pagal ETAG 001-6.
Notifikuota produktų sertifikavimo laboratorija (NB 0432) atliko gamyklos pirminę patikrą ir prižiūri
vidinę gamybos kontrolę, atlieka einamąsias patikras, įvertinimą ir patvirtinimą.
Produkcijos kontrolės atitiktį patvirtina atitikties sertifikatas: 0432-CPR-00255-01.
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės
Esminės charakteristikos
Charakteringas vertės
Charakteringas
laikymo
stipris
esant skersinėms apkrovoms
Minimalūs atstumai tarp ašių ir nuo
kraštų

Eksploatacinės savybės

Darnioji techninė specifikacija

ETA-15/0164, priedas C1
ETA-15/0164, priedas C1

ETAG 001-6:2010-08

ETA-15/0164, priedas B2+C1

Jei pagal 37 ar 38 straipsnius buvo naudoti specifiniai techniniai dokumentai, reikalavimai, kuriuos
atitinka produktas: netaikoma.
10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas
eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo
atsakomybe.
Gamintojo vardu pasirašė:
Ing. Robert Stubits
KommR Otto Ordelt
(Techninio skyriaus vadovas)
(Pardavimų vadovas)

Weissenbach, 2015-11-02

