
PROHLÁŠENÍ o VLASTNOSTECH
 podle Přílohy III Nařízení (EU) č. 305/2011 (Nařízení o stavebních výrobcích) 

č. EJOT 4-006-130441-2018/01 

1.)    Jednoznačné označení typu výrobku: 
EJOT narážecí kotva LA(L)+6, LA(L)+8x25, LA(L)+8, LA(L)+10x25 a LA(L)+10 

2.)    Typové a sériové číslo, číslo šarže nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku podle článku 11, oddíl 4: 
Type and lot number are displayed on the packaging 

3.)    Výrobcem zamýšlený účel použití nebo zamýšlené účely použití stavebního výrobku podle používaných harmonizovaných
technických specifikací: 
Upevňovací prvky pro použití do betonu jako vícenásobné upevnění nenosných systémů

4.)    Jméno, zanesené obchodní jméno a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, oddíl 5: 
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

5.)    Případné jméno nebo kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je pověřena úlohami podle článku 12, oddíl 2: 
 Není relevantní 

6.)    Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je stanoveno v příloze V:
Systém 2+ 

7.)    V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: 
Není relevantní 

8.)    V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické
posouzení: 
ITC Building Research Institute, notifikovaná osoba 1448, splnil požadavky systému 2+: 
- počáteční kontrolu výrobního závodu a řízení výroby 
- průběžný dohled, posuzování a hodnocení řízení výroby a vydávání certifikátu      
        shody 1448-CPR-0350/Z. 

9.) Deklarované vlaatnosti: 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY METODY NÁVRHU VLASTNOSTI HARMONIZOVANÉ 
TECHNICKÉ 
SPECIFIKACE 

Charakteristická odolnost pro 
všechny směry zatížení a způsoby 
porušení pro zjednodušený návrh  

EAD 330747-00-0601 ETA-13/0441 Příloha C1 
EAD 330747-00-0601 

Odolnost vůči požáru EAD 330747-00-0601 ETA-13/0441 Příloha C2

10.)   Vlastnosti výrobku podle čísel 1 a 2 odpovídají deklarovaným vlastnostem podle čísla 9. Zodpovědný za vystavení
tohoto prohlášení o vlastnostech je sám výrobce podle čísla 4.

Podepsaný za výrobce a jménem výrobce: 

Dr. Jens Weber / vedení společnosti 

(jméno a funkce) 
Bad Laasphe 08.11.2018     

 (místo a datum vydání) (podpis) 



Sormat narážecí kotva LA+ a LAL+

Příloha C1
Vlastnosti
Charakteristická únosnost (ETAG 001, Příloha C, postup při navrhování B)

Sormat narážecí kotva LA(L)+
Velikost

Všechny směry zatížení

Charakteristická únosnost v
betonu C20/25 až C50/60

Dílčí součinitel bezpečnosti

Charakteristická vzdálenost os

Charakteristická vzdál. od okraje

Selhání oceli s ramenem páky
Charakteristická únosnost 
ohybový moment
Charakteristická únosnost
Ohybový moment
Charakteristická únosnost
Ohybový moment
Charakteristická únosnost
Ohybový moment

≥ ocel 4.6

ocel 4.6

ocel 5.6

ocel 5.8

ocel 8.8

Tabulka 7: Postup při navrhování B – charakteristická únosnost



Sormat narážecí kotva LA+ a LAL+

Příloha C2
Vlastnosti
Charakteristická únosnost při požáru

Tabulka 8: Charakteristická únosnost při zatížení požárem pro všechny směry v C20/25  
až v C50/60

Sormat narážecí kotva LA(L)+ Velikost

Třída požární 
odolnosti

Vzdálenosti os a vzdálenosti od okraje

Třída požární 
odolnosti

Třída požární 
odolnosti

Třída požární 
odolnosti

Třída požární 
odolnosti

Vzdálenost os pro R30 – R120

Vzdálenost od okraje pro R30 – R120
Vzdálenost od okraje musí být ≥ 300 mm, pokud nastane zatížení požárem z více než jedné 
strany. 

≥ ocel 
4.6

≥ ocel 
4.6

≥ ocel 
4.6

≥ ocel 
4.6




