DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO
N.º
Trata-se aqui de uma versão traduzida do alemão. Em caso de dúvida é válido o original alemão.

1. Código inequívoco identificativo do tipo de produto:
Peça em ângulo reto
1a. Válido para os números de artigos Würth
08659988; 08659998; 086599910; 086599912; 0865999110; 0865999120
2. Número de tipo, de lote ou de série ou outro código identificador para identificação do produto de construção de acordo com o
Artigo 11 Parágrafo 4:
Número de lote: veja embalagem e nos certificados de teste respetivos
3. Finalidade de aplicação do produto prevista ou finalidades das aplicações do produto previstas pelo produtor de acordo com as
especificações técnicas harmonizadas aplicáveis:
Componente de construção para sistemas portadores de perfis de alumínio prensados por extrusão para
aceitação de módulos fotovoltaicos
4. Nome, nome comercial registado ou marca registada e endereço de contacto do fabricante de acordo com o Artigo 11
Parágrafo 5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 – 17
D-74653 Künzelsau
5. Eventualmente nome e endereço de contacto do mandatário contratado para as tarefas de acordo com o Artigo 12 Parágrafo 2:

Irrelevante
6. Sistema ou sistemas para avaliação e verificação da constância de rendimento do produto de construção de acordo com o
Anexo V:
Sistema 2+
7. No caso de Declaração de rendimento relativa a um produto de construção, que seja abrangido por uma norma harmonisada:
A TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (TÜV Rheinland Group) N.º identificativo 0035 procedeu a uma
primeira inspeção da fábrica e do controlo de produção próprio (WPK) inclusive a monitorização, análise
e avaliação da WPK segundo o Sistema 2+ e emitiu o seguinte:
Certificado de conformidade para o controlo de produção da própria fábrica
Número do certificado: 0035-CPD-1090-1.00045.TÜVRh.2013.002
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8. No caso de Declaração de rendimento relativa a um produto de construção, para o qual tenha sido emitido uma Avaliação
Técnica Europeia:
Irrelevante
(i) Primeiro teste do produto
(ii) Primeira inspeção do controlo de produção da própria fábrica

9. Rendimento declarado:
Características essenciais
Material
Material
Tolerâncias

Rendimento
Alumínio EN AW6063 T6
Aço inoxidável
1.4301
Cumprido

Valores estáticos

Cumprido

Valores gerais

Cumprido

Especificação técnica
harmonizada
DIN EN 1999-1-1:2010-05
DIN EN 755-9:2008-09;
Desenho de construção
DIN EN 755-9:2008-09;
Desenho de construção
TDK - Folha de dados técnica dos
componentes
Desenho de construção

10. O rendimento do produto de acordo com os números 1 e 2 corresponde ao rendimento declarado segundo o número 9.
Responsável pela elaboração desta Declaração de rendimento é apenas e de acordo com o número 4 o fabricante.
Assinado pelo fabricante e em nome do fabricante de:

_________________
Marcel Strobel
(Diretor Gestão do produto)
22.07.2014, Künzelsau

_________________
Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Procurador - Qualidade de Diretor)
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