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

č. EJOT 4-007-130442-2018/01 

1.)    Jednoznačné označení typu výrobku: 
EJOT narážecí kotva LA(L)+8, LA(L)+10, LA(L)+12 a LA(L)+16 

2.)     Typové a sériové číslo, číslo šarže nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku podle článku 11, oddíl 4 
Typ a číslo šarže jsou uvedeny na obalu 

3.)    Výrobcem zamýšlený účel použití nebo zamýšlené účely použití stavebního výrobku podle používaných  
harmonizovaných specifikací: 
Rozpěrná kotva s řízenou deformací velikostí M8, M10, M12 a M16 pro použití v betonu bez trhlin 

4.) Jméno, registrované obchodní jméno nebo registrovaná ochranná známka 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 
oddíl 2: 
Není relevantní 

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

System 1 

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, oznámený subjekt 1448, splnil požadavky systému 1: 
- Počáteční kontrolu výrobního závodu a řízení výroby
- Průběžný dohled, posuzování a hodnocení řízení výroby a vydávání certifikátu       
        shody 1448-CPR-0443/W.

9.) Deklarované vlastnosti: 

ZÁKALDNÍ CHARAKTERISTIKY NÁVRHOVÁ METODA VLASTNOST HARMONIZOVANÁ 
TECHNICKÁ 
SPECIFIKACE 

Charakteristická odolnost 
při zatížení v tahu EAD 330232-00-0601 ETA-13/0442 Příloha C1 

EAD 330232-00-0601 Charakteristická odolnost 
při zatížení ve smyku EAD 330232-00-0601 ETA-13/0442 Příloha C2 

Posunutí EAD 330232-00-0601 ETA-13/0442 Annex C3

10.)  Vlastnosti výrobku podle odstavců 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) 




