EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
Nr. 0070_ Ankernagel_6x35_2015-11-02
1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

ETA-15/0164

2. Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4.
punktā:
Knauf Ankernagel 6x35 (Knauf enkurnagla).
3. Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko
specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:
Produkta tips
Dībelis kas nostiprināts veicot kontrolētu apjoma palielināšanu
Pielietojums
Tikai kā vairākpunktu stiprinājums nenesošām sistēmām armētā vai nearmētā C12/15 līdz
C50/60 izturības klašu normālā betonā, kas izgatavots atbilstoši EN 206-1:2000,
Slodze
Statiskas un kvazistatiskas slodzes
Materiāls
Galvaniski cinkots tērauds. Pielietojams tikai sausās iekštelpās
4. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrēta preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11.
panta 5. punktā:
Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach bei Liezen
Tel. +4350567567, Fax +435056750567, E-Mail service@knauf.at
6. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējums un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
2+ sistēma
7. Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir Eiropas tehniskais
novērtējums: Deutsche Institut für Bautechnik, Berlin pamatojoties uz ETAG 001-6 2010 g. augusta izdevums ir
izsniedzis ETA-15/0164. Paziņota pārbaudes institūcija NB 0432 ir izsniegusi Ražošanas procesa kontroles
sertifikātu 0432 - CPR – 00255-01 .
9. Deklarētās ekspluatācijas īpašības
Saskaņota tehniskā
Būtiskie raksturlielumi
Testa metode
Ekspluatācijas īpašības
specifikācija
Raksturlielumi
ETAG 001, C pielikums ETA-15/0164 pielikums C1
ETAG 001-6
2010 g. augusta
Raksturlielumi ugunsizturībai ETAG 001, C pielikums ETA-15/0164 pielikums C1
redakcija
Asu un malu attālumi
ETAG 001, C pielikums ETA-15/0164 pielikums B2+ C1
Ja saskaņā ar 37. Vai 38. Pantu ir izmantota īpašā tehniska dokumentācija, izstrādājums atbilst šādām prasībām: nav
saistošs
10. 1. un 2. punktos norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām
ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4 punktā norādītais
ražotājs.
Parakstīts ražotāja vārdā:
i.V. Ing Robert Stubits
KommR Oto Ordelt
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Veisenbaha 02.11.2015
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TULKOJUMS PAREIZS

SIA Knauf tulkojums latviešu valodā
Saurieši 05.01.2016
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