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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
Č. WUERTH_LE_1401_DE_5900000015_00_Hřebíky do hřebíkovačky s poloviční hlavou34°ocel drážkovaná, 

pozinkovaná, s pryskyřicí2,8 

Jedná se o verzi přeloženou z němčiny.  

V případě pochybností platí německý originál 

 

 

1. Jednoznačný identifikační kód typu výrobku:   

Hřebíky do hřebíkovačky s poloviční hlavou 34°, ocel drážkovaná, pozinkovaná, s pryskyřicí Ø 2,8 mm 

1a. Platný pro čísla výrobků Würth 

 

5900000015; 5900000016; 5900000017; 5900000018; 5900000019 
   

2. Čísla typu, šarží nebo výrobní čísla nebo jiné označení pro identifikaci stavebního výrobku podle článku 11 odstavce 4:  

  

Číslo šarže: viz obal a výrobek 

3. Výrobcem předpokládaný účel použití nebo předpokládané účely použití stavebního výrobku podle platných harmonizovaných 

technických specifikací:  

 

Hřebíky pro použití do nosných dřevěných konstrukcí 

 

4. Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná značka a kontaktní adresa výrobce podle článku 11 odstavce 5: 

       

 Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 

D – 74653 Künzelsau 

5. Eventuálně jméno a kontaktní adresa zmocněné osoby, která je pověřena úlohami podle článku 12, odstavce 2:  

  

Není relevantní 

6. Systém nebo systémy pro hodnocení a kontrolu stálosti vlastností stavebního výrobku podle přílohy V:  

Systém 3 

7. V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, který je zahrnut do harmonizované normy:  

Autorizované zkušební pracoviště 1503 –VHT - Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau gemeinnützige GMBH provedlo podle 

systému 3:  

(i) První kontrola výrobku 

8.  V případě prohlášení o vlastnostech, které se týká stavebního výrobku, pro který bylo vystaveno Evropské technické posouzení: 
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Není relevantní 

 

 

      

9. Vlastnosti uvedené v prohlášení:  

Podstatné charakteristické 

vlastnosti 

Vlastnost  

Charakteristická hodnota momentu na mezi 

kluzu 

2496 Nmm 

Charakteristický parametr vytažení 8,47 N/mm2 

Charakteristický parametr protažení hlavy 12,40 N/mm2 

Charakteristické dovolené zatížení v tahu 
není určena žádná 

vlastnost 

Životnost / oblast použití Servis třídy 2 

Druh potažení 3 

Požadavky, které výrobek splňuje, byla-li podle článků 37 nebo 38 použita Specifická technická dokumentace: 

Není relevantní 

10. Vlastnosti výrobku podle čísel 1 a 2 odpovídají prohlášeným vlastnostem podle čísla 9.  Za vyhotovení tohoto prohlášení o 

vlastnostech je podle čísla 4 odpovědný výhradně výrobce.  

Podepsal za výrobce a jeho jménem: 

 

   

_________________   _________________ 

Marcel Strobel   Dr.-Ing. Siegfried Beichter 

ředitel produktového managementu zmocněnec, ředitel oddělení jakosti 

Künzelsau, 01. 04. 2014 


