ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
№ Wuerth_LE_1401_DE_08659988_00_M_Winkel

Настоящият текст е превод от немски на български. В случай на съмнение важи оригиналът на немски.

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:
ъгъл
1а. Валидно за номерата на артикули на Würth
08659988; 08659998; 086599910; 086599912; 0865999110; 0865999120
2. Номер на тип, партида или сериен номер или друг идентификатор за идентификация на строителния продукт съгласно
член 11, параграф 4:
Партиден номер: виж върху опаковката и съответните удостоверения за контрол
3. Съответствие на предвиденото от производителя предназначение или приложения на строителния продукт съгласно
приложимата хармонизирана техническа спецификация:
детайл за носещи конструкции от алуминиеви профили за поставянето на фотоволтаични модули
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя
съгласно член 11, параграф 5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 – 17
D-74653 Künzelsau
5. Евентуално име и адрес за контакт на упълномощеното лице, което е натоварено със задачите съгласно член 12,
параграф 2:
Не е приложимо
6. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт
в съответствие с приложение V:
Система 2+
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели за даден строителен продукт, която включва съответния
хармонизиран стандарт:
Органът за сертифициране и изпитване на материала за строителството в Райнланд (TÜV Rheinland
Industrie Service GmbH (TÜV Rheinland Group)), код 0035 извърши първоначална инспекция на завода
и на заводския производствен контрол, включително текущ контрол, преценка и оценка на заводския
производствен контрол съгласно Система 2+ и издаде следното:
Сертификат за съответствие за заводския производствен контрол
Номер на сертификата: 0035-CPD-1090-1.00045.TÜVRh.2013.002
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8. В случай на декларация за експлоатационни показатели, отнасяща се за даден строителен продукт, за който е била
издадена Европейска техническа оценка:
Не е приложимо
(i) Първоначално изпитване на продукта
(ii) Първоначална инспекция на заводския производствен контрол

9. Деклариран експлоатационен показател:
Основни характеристики

материал
материал

допустими отклонения от
номиналната стойност
статични стойности
общи стойности

Експлоатацион
ен
показател
алуминий EN AW6063 T6
благородна
стомана
1.4301
спазени
спазени
спазени

Хармонизирана техническа
спецификация
DIN EN 1999-1-1:2010-05
DIN EN 755-9:2008-06;
К чертеж
DIN EN 755-9:2008-06;
К чертеж
TDK
К чертеж

10. Производителността на продукта съгласно точки 1 и 2 отговаря на декларираната производителност съгласно точка 9.
Отговорен за изготвянето на декларацията за експлоатационните показатели е производителят съгласно точка 4.
Подписано за производителя и от името на производителя от:

_________________
Марсел Щробел
(Продуктов мениджър)
22.07.2014 г., Кюнцелзау

_________________
Д-р инж. Зигфрид Байхтер
(Прокурист- упр-л по осиг. на качеството)
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