
Teljesítménynyilatkozat
 (az EU 305/2011 sz. Építési Termék Rendeletének megfelelően) 

G144 HU 02.13 HU 

Szám: 100144943

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: WR-T-13 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy más megjelölés, amely lehetővé
teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében
előírtaknak megfelelően:

Lásd a termékcímkét 

3. Az építési terméknek a gyártó által előirányzott rendeltetési célja vagy
az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásnak megfelelő rendeltetési 
céljai:

Fa kapcsolóelem 

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, vagy bejegyzett védjegye 
és értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

SFS intec AG, Rosenbergsaustr. 10, CH 9435 Heerbrugg 

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és
értesítési címe, akit a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatokkal megbíztak:

Nem releváns 

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és
ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek az V. mellékletnek
megfelelően 
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7. Harmonizált szabvány által érintett építési termékekre vonatkozó
teljesítménynyilatkozat esetén:

• a bejelentett szerv neve és azonosító száma:

• a teljesítmény állandóságát értékelő/ellenőrző szervezet, rendszer:

• az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa:

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amely
Európai Műszaki Engedéllyel (ETA) rendelkezik:

• a műszaki engedélyt kiadó szervezet neve és azonosító száma Deutsches Institut für Bautechnik 

• harmonizált műszaki specifikáció: EAD 130118-00-0603 

• európai műszaki értékelés / engedély: ETA-12/0062 

• a teljesítmény állandóságát értékelő/ellenőrző szervezet, rendszer:

• az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa:

9. Kinyilvánított teljesítmény:

Alapvető jellemzők Teljesítmény Harmonizált műszaki előírás 

Lásd ETA Lásd ETA 

Lásd ETA

10. Ökológia, egészség és biztonsági információk

A jelen termék piacra viteléhez és forgalomba hozatalához vagy felhasználásához nincs szükség az EK 1907/2006 (REACH) rendelete 31. 
cikkének megfelelő biztonsági adatlapra. A termék, amennyiben rendeltetésszerűen használják és ártalmatlanítása (kidobása vagy 
hasznosítása) az érvényes törvények szerint történik, a környezetet nem károsítja. 

A jelen terménycikk nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyek rendes vagy előrelátható alkalmazási körülmények között felszabadulhatnak. 
Ezért a jelen terménycikkben nincs szükség ilyen anyagok regisztrálására a rendelet 7. cikke 1. bekezdése szerint. Jelenlegi ismereteink 
alapján a jelen terménycikk nem tartalmaz SVHC (különös aggodalomra okot adó anyagokat) a 0,1 % (m/m) súlyszázalékot meghaladó 
mértékben az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) jelöltlistája szerint.

11. Nyilatkozat

Az 1. és 2. szám alatti termék teljesítménye megfelel a 9. szám alatt kinyilvánított teljesítménynek. A jelen teljesítménynyilatkozat kiállításáért 
kizárólag a 4. szám szerinti gyártó a felelős. A gyártó részéről és a gyártó nevében aláírta:  

Uwe Stehle Andreas Hettich
Termékmenedzser Az üzleti terület vezetője 

Kiállítás helye és dátuma:  Schramberg, 28.06.2017

Az eredeti dokumentum német nyelven íródott, a további, más nyelvű változatok ebből az eredeti dokumentumból készültek. 




