DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ
Nr. Wuerth_LE_1401_DE_08659988_00_M_Winkel
Acest document este o traducere a versiunii din limba germană. În caz de dubiu se aplică originalul în limba
germană.

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
Unghi
1a. Valabil pentru numerele de articol Würth
08659988; 08659998; 086599910; 086599912; 0865999110; 0865999120
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcţii (astfel cum este
solicitat la articolul 11 alineatul (4)):
Număr lot: vezi ambalajul şi certificatele de testare aferente
3. Scopul utilizării prevăzute de producător sau scopurile utilizării prevăzute a produsului conform specificaţiei tehnice armonizate
aplicabile:
Componentă constructivă pentru sistemele de structuri portante din profiluri din aluminiu obţinute prin
extrudare, destinate prinderii modulelor fotovoltaice
4. Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă înregistrată şi adresă de contact a producătorului, conform articolului 11
alineatul 5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 – 17
D-74653 Künzelsau
5. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuţiile specificate la articolul 12 alineatul
(2) din Regulamentul (UE) nr. 305/2011:
Fără relevanţă
6. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii (astfel cum este prevăzut în
anexa V):
Sistem 2+
7. În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat:
Firma TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (TÜV Rheinland Group) nr. de identificare 0035 a efectuat
verificarea, mai întâi, a fabricii şi a controlului propriu al fabricii asupra producţiei (CPFP), inclusiv a
monitorizării, interpretării şi evaluării CPFP, conform sistemului 2+ şi a constatat următoarele:
Certificat de conformitate pentru controlul propriu al fabricii asupra producţiei
Numărul certificatului: 0035-CPD-1090-1.00045.TÜVRh.2013.002
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8. În cazul declaraţiei de performanţă pentru un produs pentru construcţii pentru care s-a emis o evaluare tehnică europeană:
Fără relevanţă
(i) Prima testare a produsului
(ii) Prima inspecţie a controlului intern al producţiei din cadrul fabricii

9. Performanţa declarată:
Caracteristici esenţiale
Material
Material
Toleranţe

Performanţă
Aluminiu EN AW6063 T6
Oţel inoxidabil
1.4301
respectate

Valori statice
Valori generale

respectate
respectate

Specificaţie tehnică armonizată
DIN EN 1999-1-1:2010-05
DIN EN 755-9:2008-06;
Desen de execuţie
DIN EN 755-9:2008-06;
Desen de execuţie
Fişă de date tehnice
Desen de execuţie

10. Performanţa produsului identificat la punctele 1 şi 2 este în conformitate cu performanţa declarată de la punctul 9. Această
declaraţie de performanţă este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.
Semnată pentru şi în numele fabricantului de către:

_________________
Marcel Strobel
(director management de produs)
22.07.2014, Künzelsau
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_________________
Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Reprezentant legal - director dep. calitate)
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