PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Č. Wuerth_LE_1401_DE_08659988_00_M_Winkel
Jedná o verzi přeloženou z němčiny. V případě pochybností platí německý originál.

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:
Úhel
1a. Platný pro čísla výrobků Würth
08659988; 08659998; 086599910; 086599912; 0865999110; 0865999120
2. Čísla typu, šarží nebo výrobní čísla nebo jiné označení pro identifikaci stavebního výrobku podle článku 11 odstavce 4:
Číslo šarže: viz obal a příslušné záznamy o zkoušce
3. Výrobcem předpokládaný účel použití nebo předpokládané účely použití stavebního výrobku podle platných harmonizovaných
technických specifikací:
Konstrukční díl pro systémy nosných konstrukcí z hliníkových výtlačně lisovaných profilů pro upevnění
fotovoltaických modulů
4. Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11 odstavce 5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold-Würth-Str. 12 – 17
D-74653 Künzelsau
5. Eventuálně jméno a kontaktní adresa zmocněné osoby, která je pověřena úlohami podle článku 12, odstavec 2:
Nerelevantní
6. Systém nebo systémy pro hodnocení a kontrolu stálosti vlastností stavebního výrobku podle přílohy V:
Systém 2+
7. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, který je zahrnut do harmonizované normy:
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH (TÜV Rheinland Group) ident. č. 0035 provedlo počáteční inspekci
místa výroby a kontroly výroby v místě výroby (WPK) včetně průběžného sledování, analýzy a
hodnocení WPK podle systému 2+ a vystavilo následující:
Osvědčení o shodě pro kontrolu výrobků ve vlastním závodě
Číslo osvědčení: 0035-CPD-1090-1.00045.TÜVRh.2013.002
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8. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, pro který bylo vystaveno Evropské technické posouzení:
Nerelevantní
(i) První kontrola výrobku
(ii) Počáteční inspekci místa výroby a kontroly výroby v místě výroby
9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:
Podstatné charakteristické
vlastnosti
Materiál
Materiál
Tolerance
Statické hodnoty
Všeobecné hodnoty

Výkon

Hliník EN AW6063 T6
Ušlechtilá ocel
1.4301
Dodrženo
Dodrženo
Dodrženo

Harmonizovaná technická
specifikace
DIN EN 1999-1-1:2010-05
DIN EN 755-9:2008-06;
Konstrukční výkres
DIN EN 755-9:2008-06;
Konstrukční výkres
Technický list komponentů
Konstrukční výkres

10. Vlastnosti výrobku podle čísel 1 a 2 odpovídají prohlášeným vlastnostem podle čísla 9. Za vyhotovení tohoto prohlášení o
vlastnostech je podle čísla 4 odpovědný výhradně výrobce.
Podepsáni za výrobce a jménem výrobce:

_________________
Marcel Strobel
(ředitel produktového managementu)
22. 07. 2014, Künzelsau
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_________________
Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(zmocněnec, ředitel oddělení jakosti)
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