Prohlášení o vlastnostech
Prohlášení o vlastnostech č. : 0756 – CPD – 0177 – DE
1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku: Toge stropní hřeb TDN 6

J

2. Číslo typu, šarže nebo série k identifikaci stavebního výrobku podle článku 11, odst. 4):
ETA 06/0259, Příloha 2
Číslo šarže: viz balení výrobku

3. Zamýšlený/é účel/y použití stavebního výrobku podle použitelné harmonizované technické specifikace:
Rozpěrný stropní hřeb s kontrolovanou dráhou
Popraskaný a nepopraskaný beton C 20/25-C 50/60 (EN 206), pouze pro
vícenásobné upevnění nenosných systémů
Obsažené velikosti: 6

Option / Kategorie
Zatížení
Materiál

Část 6
Statické nebo zdánlivě statické
Galvanicky pozinkovaná ocel;
Použití pouze v suchých interiérech
Obsažené velikosti: 6

z

N

Typ výrobku
Pro použití v

d

4. Název, zapsané obchodní jméno a kontaktní adresa výrobce podle Článku 11 Odst. 5:
Toge Dübel A. Gerhard KG, Illesheimer Strasse 10, 90431 Nürnberg

la

5. Případně název a kontaktní adresa zplnomocněného, který je pověřen údaji podle Článku 12,
Odst. 2: -6. Systém nebo systémy k posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku (podle
Přílohy V): Systém 2+
7. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká výrobku, jenž je zahrnut do harmonizované
normy: --

k

8. V případě Prohlášení o vlastnostech, které se týká výrobku, pro nějž bylo vydáno Evropské technické
posouzení:
Německý institut pro stavební techniku, Berlín

p

ře

vystavil následující:
ETA-06/0259
na základě

ETAG 001-1, Část 6

Notifikovaný úřad pro certifikaci výrobků 0756-CPD podle systému 2+ provedl
i) stanovení typu výrobku na základě typové zkoušky (včetně odběru vzorků), popisu typu,
z tabulek hodnot nebo podkladů k popisu výrobku;
ii) prvotní inspekci závodu a vlastní kontroly výroby v závodě
iii) průběžný dohled, posouzení a uznávání vlastní kotroly výroby v závodě,
a vydal následující : Cerifikát shody 0756-CPD-0177.

9. Prohlašované vlastnosti
Základní
charakteristiky
Charakteristická
únosnost
Osové a krajové
vzdálenosti
Charakteristická únosnost
při namáhání požárem

Harmonizovaná
technická
specifikace

Návrhová metoda

Vlastnosti

ETAG 001 Příloha C

ETA-06/0259, Příloha 3

ETAG 001 Příloha C

ETA-06/0259, Příloha 3

ETAG 001 Příloha C

ETA-06/0259, Příloha 3

ETAG 001-06

Pokud byla použita dle článků 37 nebo 38 Specifická technická dokumentace, ty požadavky, které výrobek splňuje: --

J

10. Vlastnost výrobku odpovídá prohlašovaným vlastnostem v Kapitole 9.
Zodpovědný za vystavení Prohlášení o vlastnostech je samotný výrobce.

N

Podepsáno za výrobce a jménem výrobce :
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z

------------------------------------------Jürgen Rother
(ověřování kvality)
Nürnberg, 10.06.2013

