
1.
Produkttypens unika identifikationskod:

Leņķu stiprinājumi V1 90x90x2,5x65 ,karšto cinkavimo

2.
Gaminio numeris:

451451

3.
Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar
paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

The angle brackets are intended for use in accordance to ETA-07/0212 in making connections in
load bearing structures, as a connection between two timber beams or a timber beam and a timber
column or between a timber member and a concrete or steel member, where requirements for
mechanical resistance and stability and safety in use in the sense of the Essential Requirements 1
and 4 of Council Directive 89/106/EEC shall be fulfilled.

4.
Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba
registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama
pagal 11 straipsnio 5 dalį:
ESSVE Produkter AB
Box 770
SE 191 27 Sollentuna
Sweden
Mail: info@essve.se

5.
Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12
straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis
adresas:

N.A.
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6.
Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir
tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 2+.

7.
Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu,
kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

N.A
atliko:
pagal sistemą:
ir išdavė:

8.
Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu,
kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

DS Certificering A/S, ETA-Danmark NB 1073
išdavė: ETA-07/0212
remdamasi: ETAG 015
atliko:(i) initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control;
(ii) continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control. pagal
sistemą:Sistema 2+.
ir išdavė: certificate of conformity of the factory production control, test/calculation reports

9.
Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija
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10.
1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9
punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto
gamintojo atsakomybe.
Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Sebastian Athler, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(vardas, pavardė ir pareigos)

Sollentuna 2012-06-05

(išdavimo vieta ir data) (parašas)

ESSVE Produkter AB
Box 770
191 27 Sollentuna
www.essve.com

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ
DEKLARACIJA Nr: 451451

3 (3)


