SK

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

podľa prílohy III. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (Nariadenie o stavebných výrobkoch)
Hilti izolačná príchytka XI-FV
č. Hilti-DX-DoP-002
1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: Hilti izolačná príchytka XI-FV
2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného
výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.4: Typ a číslo výrobnej dávky sú zobrazené na balení
3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou
technickou špecifikáciou:
Zamýšľané použitie
Klinec pre prachom poháňané vsadzovacie prístroje na upevnenie zložených
tepelnoizolačných systémov podľa ETAG 004 do vystuženého alebo nevystuženého
betónu bez náteru
Základný materiál
Trieda pevnosti betónu C12/15 až C35/45
Podmienky prostredia
Vidiecke a priemyselné prostredie
Dostupné dĺžky (hrúbka
60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm, 140 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm
izolácie)
4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa
vyžaduje podľa článku 11 ods. 5: Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Direct Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum
Liechtenstein
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy
vymedzené v článku 12 ods. 2: nevzťahuje sa
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku ako sa
uvádzajú v prílohe V: Systém 2+
7. V prípade vyhlásenie o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná
norma: nevzťahuje sa
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske
technické posúdenie: DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik (Nemecký inštitút pre stavebnú techniku) vydal ETA03/0004 na základe CUAP 06.04/06. Notifikovaná osoba MPA-Stuttgart 0672 vykonala úlohy tretej strany v
systéme 2+ a vydala certifikát zhody systému riadenia výroby 0672-CPD-0038.
9. Deklarované parametre:
Podstatné vlastnosti
Charakteristická únosnosť v ťahu
Dielčí súčiniteľ bezpečnosti
Bodový prestup tepla
Tuhosť taniera

Parametre

Harmonizované technické špecifikácie

Pozri ETA-03/0004 príloha 4
pozri ETA-03/0004 kapitola 4.2.5
pozri ETA-03/0004 kapitola 4.2.6

ETA-03/0004

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9. Toto
vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Podpísal(a) za a v mene výrobcu:

Tassilo Deinzer
Head of Business Unit Direct Fastening

Norbert Wohlwend
Head of Quality Direct Fastening

Hilti Aktiengesellschaft, Schaan: 1. júl 2013
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