
Prohlášení o vlastnostech
(podle nařízení EU o uvádění stavebních výrobků na trh č. 305/2011) 

G144 CZ 02.13 CS 

Číslo: 100144943

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: WR-T-13 

2. Typ, šarže nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující
identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4: 

Viz produktový štítek 

3. Předpokládané použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou 
harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

spojovací prostředky do dřeva 

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa
výrobce podle čl. 11 odst. 5:

SFS intec AG, Rosenbergsaustr. 10, CH 9435 Heerbrugg 

5. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož 
plná moc se vztahuje k úkolům uvedeným v čl. 12 odst. 2:

Není relevantní 

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností
stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

3 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku,
na který se vztahuje harmonizovaná norma:

• jméno a případně identifikační číslo oznámeného subjektu:

• subjekt, systém kontroly a hodnocení stálosti vlastností:

• osvědčení o shodě pro systém řízení výroby:

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku,
pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA):

• jméno a číslo subjektu provádějícího technické hodnocení: Deutsches Institut für Bautechnik 

• harmonizovaná technická specifikace: EAD 130118-00-0603 

• evropské technické posouzení (ETA)/schválení: ETA-12/0062 

• subjekt, systém kontroly a hodnocení stálosti vlastností:

• osvědčení o shodě pro systém řízení výroby:

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení

Podstatné vlastnosti Technické parametry Harmonizovaná technická specifikace 

Viz ETA Viz ETA 

Viz ETA 

10. Informace týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí

Pro uvádění tohoto produktu na trh nebo do provozu či při jeho používání není vyžadován bezpečnostní list  podle nařízení (ES) 1907/2006 

(REACH), čl. 31, pokud při používání výrobku v souladu s předpokládaným účelem a při jeho likvidaci (recyklaci nebo odstranění) podle platné 

legislativy není ohroženo životní prostředí. 

Tento produkt neobsahuje látky, které by se uvolňovaly při normálních podmínkách nebo při předpokládaných provozních podmínkách. Proto 

se na něj nevztahuje povinnost registrace látek uvedených v tomto odstavci ve smyslu čl. 7 odst. 1 tohoto nařízení. Na základě našich 

současných znalostí tento produkt neobsahuje žádné SVHC (zvláště problematické látky) v koncentracích nad 0,1 % (hmotn.) podle 

kandidátního seznamu vydaného Evropskou agenturou pro chemické látky (ECHA).

11. Prohlášení

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává ve 
výhradní odpovědnosti výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Uwe Stehle Andreas Hettich
Produktový manažer Vedoucí obchodního úseku 

Místo a datum vydání: Schramberg, 28.06.2017

Originální dokument byl vypracován v německém jazyce, ostatní jazykové verze jsou odvozeny z tohoto původního dokumentu. 




