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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 
№ WUERTH_LE_1401_DE_5900000015_00_Halbkopf-Streifennagel34°gerilltverzinktgeharzt2,8 

Настоящият текст е превод от немски на български.  

В случай на съмнение важи оригиналът на немск 
 

1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:   

Пирони на лента с полуглава 34°, стомана набраздени, поцинковани, насмолени Ø 2,8 mm 

1a. Валидно за Würth артикулни номера 

 

5900000015; 5900000016; 5900000017; 5900000018; 5900000019 
   

2. Номер на тип, партида или сериен номер или друг идентификатор за идентификация на строителния продукт съгласно 

член 11, параграф 4:  

  

Номер на партида: вижте опаковката и продукта 

3. Предвидена от производителя употреба или предвидени употреби на строителния продукт съгласно с приложимата 

хармонизирана техническа спецификация:  

 

Пирон за използване в носещи дървени конструкции 

 

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя 

съгласно член 11, параграф 5: 

       

 Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold- Würth-Str. 12 - 17 

D – 74653 Künzelsau 

5. Евентуално име и адрес за контакт на упълномощеното лице, което е натоварено със задачите съгласно член 12, 

параграф 2:  

  

Не е приложимо 

6. Система или системи за оценка и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт 

в съответствие с Приложение V:  

Система 3 

7. В случай на декларация за експлоатационни показатели за даден строителен продукт, обхванат от хармонизиран 

стандарт:  

Нотифицираният орган 1503 –VHT - Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau gemeinnützige GMBH извърши съгласно 

система 3:  

(i) Първоначално изпитване на продукта 

8.  В случай на декларация за експлоатационни показатели, отнасяща се за даден строителен продукт, за който е издадена 

Европейска техническа оценка: 
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Не е приложимо 

 

 

      

9. Декларирани експлоатационни показатели:  

Основни характеристики Експлоатационн

и показатели  

Характерен момент на провлачване 2496 Nmm 

Характерен параметър на изтегляне 8,47 N/mm2 

Характерен параметър на изтегляне на 

главата 

12,40 N/mm2 

Характерна характеристика на опън NPD 

Срок на годност/ Област на приложение Сервиз клас 2 

Вид покритие 3 

Ако Специфичната техническа документация е била използвана в съответствие с членове 37 или 38, изискванията, на 

които продуктът отговаря: 

Не е приложимо 

10. Експлоатационните показатели на продукта съгласно точки 1 и 2 отговарят на декларираните експлоатационни 

показатели съгласно точка 9.  Отговорен за изготвянето на декларацията за експлоатационните показатели е 

производителят съгласно точка 4.  

Подписана за производителя и от името на производителя от: 

 

   

_________________   _________________ 

Марсел Стробел    Д-р инж. Зигфрид Байхтер 

(Продуктов мениджър)              (Прокурист- упр-л по осиг. на качеството) 

Кюнцелзау, 01.4.2014 г. 


