Prehlásenie o vlasnostiach
(podľa nariadenia EU číslo 305/2011)

č.:

100143738

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

UD-7,5

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok
umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa
článku 11 ods. 4:

Viď produktový štítok

3. Zamýšľané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v
súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou:

Spojovacie prvky na drevené konštrukcie

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná
známka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podľa článku 11
ods. 5:

SFS intec AG, Rosenbergsaustr. 10, CH-9435 Heerbrugg

5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného
zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v článku 12
ods. 2:

Nie je relevantné

6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti
parametrov stavebného výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:

2+

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného
výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:
• Meno a prípadne identifikačné číslo oznámeného subjektu:
• Subjekt, systém kontroly a hodnotenie stálosti vlasností:
• Osvedčenie o zhode pre systém riadenia výroby:
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného
výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie:
• Meno a číslo subjektu vykonávajúceho technické hodnotenie:

Deutsches Institut für Bautechnik

• Harmonizovaná technická špecifikácia:

CUAP 06.03/08

• Európske technické posúdenie ETA/ schválenie:

ETA-12/0038

• Subjekt, systém kontroly a hodnotenie stálosti vlasností:

Materialprüfungsanstalt Universität Stuttgart, 2+

• Osvedčenie o zhode pre systém riadenia výroby:

0672-CPD-141220

9. Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti

Parametre

Viď ETA

Viď ETA

Harmonizované technické špecifikácie

Viď ETA

10. Ekologické, zdravotné a bezpečnostné informácie
Podľa nariadenia ES 1907/2006 (REACH) článok 31 sa bezpečnostný list nevyžaduje pre uvádzanie do obehu a jeho poskytovanie na trh,
alebo uvádzanie tejto položky. Ak je položka používaná podľa svojho určenia a likvidovaná (zneškodnenie alebo obnova) podľa platných
právnych predpisov, životné prostredie nie je poškodené.
Táto položka neobsahuje žiadne látky, ktoré sa uvoľňujú pri bežných, alebo predvídateľných podmienkach použitia. Neexistujú preto žiadne
požiadavky na registráciu týchto látok obsiahnutých v tejto položke v súvislosti s článkom 7 ods 1 nariadenia. Na základe našich súčasných
poznatkov táto položka neobsahuje žiadne SVHC (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy) v koncentráciách vyšších ako 0,1% (hmotnosť /
hmotnosť), ako na kandidátnej listine zverejnenej Európskou chemickou agentúrou (ECHA).
11. Prehlásenie
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:
Caroline Göttlein
Produktový Manažér

Dominik Sieber
Vedúci obchodného úseku

Miesto a dátum vydania:

Heerbrugg, 26.09.2013

Originálny dokument bol vypracovaný v nemeckom jazyku, ostatné jazykové verzie sú odvodené z tohto pôvodného dokumentu.
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