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1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: WS-T-7 

2. Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab 
ehitustoote identifitseerimist artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Vt tootemärgistust 

3. Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -
otstarbed kooskõlas kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega:

Kasutamine puitkonstruktsioonides 

4. Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või 
registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

SFS intec AG, Rosenbergsaustr. 10, CH-9435 Heerbrugg 

5. Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle 
volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 2 täpsustatud ülesandeid:

Pole asjakohane 

6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja
kontrollimise süsteem või süsteemid: 

3 

7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni
korral: 

• vajaduse korral teavitatud asutuse nimi ja identifitseerimisnumber Technische Universität Graz, Lignum Test Center, 2103 

• toimivuse püsivuse hindamise/kontrolli süsteem, asutus: 3 

• tehase tootmisohje vastavussertifikaat: Prüfbericht Nr. PB10-420-1-01 

8. Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang,
toimivusdeklaratsiooni korral:

• tehnilise hindamise asutuse nimi ja identifitseerimisnumber:

• ühtlustatud tehniline kirjeldus: 

• Euroopa tehniline hindamine/sertifikaat:

• toimivuse püsivuse hindamise/kontrolli süsteem, asutus:

• tehase tootekontrolli vastavustõend:

9. Deklareeritud toimivus

Olulised tunnused Toimivus Ühtlustatud tehniline kirjeldus 

iseloomulik saagi hetkel My,k = 31,93 Nm 

EN 14592 

10. Ökoloogia, tervis ja ohutusteave

Selle toote turule ja käibele toomiseks või kasutamiseks ei ole EÜ määruse 1907/2006 (REACH) artikli 31 järgi ohutuse andmelehte vaja. Kui 
toodet kasutatakse ettenähtud viisil ja utiliseerimine (käibelt kõrvaldamine või taaskasutusse andmine) toimub kehtivaid seadusi järgides, ei ole 
see keskkonnale kahjulik. 

See toode ei sisalda normaalsetes tingimustes või eeldatavates kasutustingimustes vabanevaid aineid. Seetõttu puudub selles tootes 
kasutatud ainete registreerimise nõue määruse artikli 7 lõigu 1 järgi. Tuginedes praegustele teadmistele, ei sisalda käesolev toode SVHC-sid 
(eriti ohtlikke aineid) kontsentratsioonis üle 0,1% (w/w) massiprotsenti Euroopa kemikaaliameti kandidaatainete loetelu (ECHA) järgi.

11. Selgitus

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon
on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Caroline Göttlein Dominik Sieber
Tootejuht Äriüksuse juht 

Väljaandmise koht ja kuupäev: Heerbrugg, 28.06.2013

Originaaldokument on koostatud saksa keeles ja muudes keeltes variandid on sellest originaaldokumendist tuletatud. 


