PRESTATIEVERKLARING
Nr. Wuerth_LE_1401_DE_08659988_00_M_Winkel

Dit is een uit het Duits vertaalde versie. In twijfelgevallen geldt het Duitse origineel.

1. Eenduidige identificatiecode van het producttype:
hoek
1a. Geldig voor Würth-artikelnummers
08659988; 08659998; 086599910; 086599912; 0865999110; 0865999120
2. Type-, charge- of serienummer of een andere aanduiding voor de identificatie van het bouwproduct volgens artikel 11 paragraaf
4:
Chargenummer: zie verpakking en bijbehorende keuringsrapporten
3. Door de fabrikant voorzien gebruiksdoel of voorziene gebruiksdoelen van het bouwproduct volgens de toepasselijke
geharmoniseerde technische specificatie:
Bouwdeel voor draagconstructiesystemen van aluminiumpersprofielen voor de opname van fotovoltaïsche
modules
4. Naam, gedeponeerde handelsnaam of gedeponeerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant volgens artikel 11 paragraaf
5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 – 17
D-74653 Künzelsau
5. Eventueel de naam en het contactadres van de gevolmachtigde die met de taken volgens artikel 12 paragraaf 2 belast is:
niet van toepassing
6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct volgens bijlage V:
Systeem 2+
7. In het geval van een prestatieverklaring m.b.t. een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (TÜV Rheinland Group), identificatienummer 0035, heeft een eerste
inspectie van de productie-installatie en de bedrijfsinterne productiecontrole (WPK) uitgevoerd, inclusief
het voortdurende toezicht op en de beoordeling en evaluatie van de WPK volgens systeem 2+, en heeft
het volgende afgegeven:
Conformiteitsverklaring voor de bedrijfsinterne productiecontrole
Certificaatnummer: 0035-CPD-1090-1.00045.TÜVRh.2013.002
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8. In het geval van een prestatieverklaring m.b.t. een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:
niet van toepassing
(i) Eerste keuring van het product
(ii) Eerste inspectie van de bedrijfsinterne productiecontrole
9. Vastgestelde prestatie:
Belangrijkste eigenschappen
Materiaal
Materiaal
Toleranties
Statische waarden
Algemene waarden

Prestatie

Geharmoniseerde technische
specificatie
aluminium EN AW- DIN EN 1999-1-1:2010-05
6063 T6
edelstaal 1.4301 DIN EN 755-9:2008-06;
constructietekening
nageleefd
DIN EN 755-9:2008-06;
constructietekening
nageleefd
technisch informatieblad van de
componenten
nageleefd
constructietekening

10. De bij punt 1 en 2 vermelde prestatie van het product voldoet aan de vastgestelde prestatie volgens punt 9. Verantwoordelijk
voor het opstellen van deze prestatieverklaring is uitsluitend de bij punt 4 vermelde fabrikant.
Ondertekend voor de fabrikant en in naam van de fabrikant door:

_________________
Marcel Strobel
(Hoofd Productmanagement)
22/07/14, Künzelsau
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_________________
Dr.-ing. Siegfried Beichter
(Procuratiehouder - Hoofd Kwaliteit)
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