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YDEEVNEDEKLARATION 
Nr. WUERTH_LE_1401_DE_5900000015_00_Halbkopf-Streifennagel34°gerilltverzinktgeharzt2,8 

Denne version er oversat fra tysk.  

I tvivlstilfælde gælder den tyske original 

 

 

1. Produkttypens entydige identifikationskode:   

Halvhoved-stribesøm 34°, stål med riller, forzinket, med harpiks Ø 2,8 mm 

1a. Gælder for Würth-artikelnumrene 

 

5900000015; 5900000016; 5900000017; 5900000018; 5900000019 
   

2. Type-, batch- eller serienummer eller et andet kendetegn til identifikation af byggeproduktet iht. artikel 11 stk. 4:  

  

Batchnummer: se emballage og produkt 

3. Det af producenten påtænkte anvendelsesformål eller byggeproduktets beregnede anvendelsesformål iht. den harmoniserede 

tekniske specifikation, som kan anvendes:  

 

Søm til brug i bærende trækonstruktioner 

 

4. Navn, registreret handelsnavn eller registreret mærke og producentens kontaktadresse iht. artikel 11 stk. 5: 

       

 Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 

D – 74653 Künzelsau 

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den fuldmægtige, som er betroet med opgaverne iht. artikel 12 stk. 2:  

  

Ikke relevant 

6. System eller systemer til bedømmelse og kontrol af byggeproduktets ydelsesbestandighed iht. bilag V:  

System 3 

7. I tilfælde af en ydelseserklæring, som gælder et byggeprodukt, som er omfattet af en harmoniseret standard:  

Den notificerede myndighed 1503 –VHT - Versuchsanstalt für Holz- und Trockenbau gemeinnützige GMBH har i henhold til 

system 3 foretaget:  

(i) Første typeafprøvning af produktet 

8.  I tilfælde af en ydelseserklæring, som gælder et byggeprodukt, som der er udstedt en europæisk teknisk bedømmelse for: 

 

Ikke relevant 
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9. Erklæret ydelse:  

Væsentlige egenskaber Ydelse  

Karakteristisk flowmoment 2496 Nmm 

Karakteristisk udtræksparameter 8,47 N/mm2 

Karakteristisk hovedgennemtræksparameter 12,40 N/mm2 

Karakteristisk trækbæreevne NPD 

Holdbarhed / anvendelsesklasse Serviceklasse 2 

Overtrækstype 3 

Hvis den specifikke tekniske domumentation iht. artiklerne 37 eller 38 har fundet anvendelse: de krav, som produktet opfylder: 

Ikke relevant 

10. Produktets ydelse iht. numrene 1 og 2 svarer til den erklærede ydelse iht. nummer 9.  Udelukkende producenten er ansvarlig for 

udstedelsen af ydeevnedeklarationen iht. nummer 4.  

Underskrevet for og på vegne af producenten af: 

 

   

_________________   _________________ 

Marcel Strobel   Dr.-Ing. Siegfried Beichter 

Leder produktmanagement  Prokurist – leder af kvalitetsafdelingen 

Künzelsau, 01.04.2014 


