IZJAVA O IZVEDBI
Št. Wuerth_LE_1401_DE_08659988_00_M_Winkel
Tukaj gre za različico prevedeno iz nemščine. V primeru dvomov velja nemški original.

1. Edinstvena identifikacijska koda tipa proizvoda:
Kot
1a. Veljavno za številke artikla Würth
08659988; 08659998; 086599910; 086599912; 0865999110; 0865999120
2. Številka tipa, šarže ali serijska številka ali neka druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda po 11. členu, 4. odstavka:
Številka šarže: glej embalažo in pripadajoče potrdilo o opravljenem preskusu
3. Namenska uporaba, predvidena s strani proizvajalca ali uporabe gradbenih proizvodov, v skladu z usklajenimi tehničnimi
specifikacijami:
Sklop za nosilne sisteme iz aluminijastih stiskanih profilov za nameščanje fotovoltaičnih modulov
4. Naziv, vpisani trgovski naziv ali vpisana znamka in kontaktni naslov proizvajalca po 11. členu, 5. odstavka:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 – 17
D-74653 Künzelsau
5. V danem primeru ime in kontaktni naslov pooblaščenega predstavnika, ki ima nalog za izvrševanje nalog po 12. členu, 2.
odstavka:
Ni pomembno
6. Sistem ali sistemi ocene in preverjanje izvedbe gradbenih proizvodov po prilogi V:
Sistem 2+
7. V primeru izdaje izjave o izvedbi, ki zadeva gradbeni proizvod, ki je vsebovan v usklajeni normi:
Institut TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (TÜV Rheinland Group) št. 0035 je izvedel prvi preskus obrata
in kontrolo proizvodnje (WPK) kot tudi tekoči nadzor, vrednotenje in oceno nadzora proizvodnje po
sistemu 2+ in izdal sledeče:
Potrdilo o skladnosti za kontrolo proizvodnje
Številka certifikata: 0035-CPD-1090-1.00045.TÜVRh.2013.002
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8. V primeru izdaje izjave o izvedbi, ki zadeva nek gradbeni proizvod, za katerega je izdana evropska tehnična ocena:
Ni pomembno
(i) Prvi preskus proizvodov
(ii) prvi pregled kontrole proizvoda

9. Deklarirana zmogljivost:
Bistvene značilnosti
Material
Material
Tolerance
Statistične vrednosti
Splošne vrednosti

Izvedba
Aluminij EN AW6063 T6
Legirano jeklo
1.4301
Upoštevano
Upoštevano
Upoštevano

Usklajene tehnične specifikacije
DIN EN 1999-1-1:2010-05
DIN EN 755-9:2008-06;
K - oznaka
DIN EN 755-9:2008-06;
K - oznaka
TDK
K - oznaka

10. Izvedba proizvoda po številki 1 in 2 je v skladu s potrjeno izvedbo po številki 9. Za izdajo te izjave o izvedbi je odgovoren sam
proizvajalec po številki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

_________________
Marcel Strobel
(Vodja produktnega managementa)
22.07.2014, Künzelsau
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_________________
Dr. inž. Siegfried Beichter
(Prokurist – vodja za kakovost)
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