TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. Wuerth_LE_1401_DE_08659988_00_M_Winkel

Käesolev on tõlge saksakeelsest versioonist. Kahtluse korral on saksakeelne versioon ülimuslik.
1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Nurk
1a. Kehtib Würthi artiklinumbritele
08659988; 08659998; 086599910; 086599912; 0865999110; 0865999120
2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:
Partiinumber: vt pakendilt ja asjakohastelt katsesertifikaatidelt
3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise
kirjeldusega:
Pressitud alumiiniumprofiilist kandesüsteemi ehitusdetail fotogalvaaniliste moodulite kinnitamiseks
4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 – 17
D-74653 Künzelsau
5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:
Ei ole asjakohane
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:
Süsteem 2+
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (TÜV Rheinland Group), identifitseerimisnumber: 0035 on viinud läbi
tööde ja tehase tootmisohje esmase ülevaatuse, sealhulgas jooksev tehase tootmisohje ülevaatus,
hindamine ja evalveerimine süsteemi 2+ kohaselt, ning kirjutab välja järgmise dokumendi:
vastavussertifikaat tehase tootmiskontrolli kohta
Sertifikaadi number: 0035-CPD-1090-1.00045.TÜVRh.2013.002
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8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral:
Ei ole asjakohane
(i) Toote esmakatsetus
(ii) Tehase tootmisohje esmase ülevaatuse

9. Deklareeritud toimivus:
Põhiomadused

Toimivus

Materjal

Alumiinium EN AW6063 T6
Roostevaba teras
1.4301
Täidetud

Materjal
Tolerantsid
Statistilised väärtused
Üldväärtused

Täidetud
Täidetud

Ühtlustatud tehniline kirjeldus
DIN EN 1999-1-1:2010-05
DIN EN 755-9:2008-06;
Konstruktsiooni joonis
DIN EN 755-9:2008-06;
Konstruktsiooni joonis
Komponentide tehniline andmeleht
Konstruktsiooni joonis

10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev
toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

_________________
Marcel Strobel
(Tooteturundusjuht)
22.07.14, Künzelsau

_________________
Dr ins. Siegfried Beichter
(Prokurist – Leiter Qualität)

Wuerth_LE_1401_ET_08659988_00_M_ Nurk

-2-

