PRESTANDADEKLARATION
Nr. Wuerth_LE_1401_DE_08659988_00_M_Winkel

Denna version är översatt från tyska. I tveksamma fall gäller originalet på tyska.

1. Produkttypens unika identifikationskod:
Vinkel
1a. Gäller för Würth-artikelnummer:
08659988; 08659998; 086599910; 086599912; 0865999110; 0865999120
2. Typ-, batch- eller serienummer eller annat kännetecken för identifiering av byggprodukten enligt artikel 11.4:
Batchnummer: se förpackningen och tillhörande provningsintyg
3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen,
såsom förutsett av tillverkaren:
Byggdel för bärverkssystem av profiler i strängpressat aluminium för fästning av solcellsmoduler
4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 – 17
D-74653 Künzelsau
5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars mandat omfattar de uppgifter som anges i artikel 12.2:

Ej relevant
6. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System 2+
7. Om prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (TÜV Rheinland Group) identifieringsnr. 0035 har genomfört första
inspektionen av företaget och den företagsegna produktionskontrollen (FPK) inklusive löpande
övervakning, bedömning och evaluering av FPK enligt System 2+ och utfärdat följande:
Intyg om överensstämmelse för den företagsegna produktionskontrollen
Certifikatnummer: 0035-CPD-1090-1.00045.TÜVRh.2013.002
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8. Om prestandadeklarationen avser en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats:
Ej relevant
(i) Första provningen av produkten
(ii) Första inspektionen av den företagsegna produktionskontrollen
9. Deklarerad prestanda:
Väsentliga egenskaper
Material
Material
Toleranser
Statiska värden
Generella värden

Prestanda

Harmoniserad teknisk
specifikation
Aluminium EN AW- DIN EN 1999-1-1:2010-05
6063 T6
Rostfritt stål 1.4301 DIN EN 755-9:2008-06;
Konstruktionsritning
Följs
DIN EN 755-9:2008-06;
Konstruktionsritning
Följs
TDK
Följs
Konstruktionsritning

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 9. Denna
prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.
Undertecknad för tillverkaren och på tillverkarens vägnar av:

_________________
Marcel Strobel
(Chef Produkthantering)
2014.07.22, Künzelsau
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_________________
Dr.-ing. Siegfried Beichter
(Prokurist – Chef Kvalitet)
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