
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
podle přílohy 3 III směrnice (EU) č. 305/2011 (směrnice o stavebních výrobcích) 

č. EJOT 4-002-180221-2018/1

1.)    Jedinečné identifikační označení typu výrobku:
EJOT šroub do betonu JC2

2.)    Typové, výrobní nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle potřeby
podle článku 11, oddíl 4:
Typ balení a číslo šarže jsou uvedeny na obalu

3.)    Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s platnými harmonizovanými technickými specifikacemi,
podle předpokladu výrobce:
Šroub do betonu velikost 6 pro skupinové upevnění nenosných systémů v betonu  a v předepnutých 
dutinových panelech

4.)    Jméno, zapsané obchodní jméno nebo zapsaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle požadavků
článku 11, oddíl 5:
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, D-57334 Bad Laasphe

5.)    Případně jméno a kontaktní adresa zmocněného zástupce, jehož mandát zahrnuje úkoly uvedené v článku 12, oddíl 2:
Není relevantní

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

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

8.) V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:
VVT Expert Services LTD, notifikovaná osoba 0809, splnila požadavky systému 2+:
- počáteční kontrolu výrobku
- počáteční kontrolu výrobního závodu a počáteční kontrolu řízení výroby
- průběžný dohled, posouzení a vyhodnocení systému řízení výroby
a vydala certifikát shody 809-CPR-1238.

9.) Deklarované vlastnosti:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY METODY POSOUZENÍ VLASTNOSTI HARMONIZOVANÉ
TECHNICKÉ

SPECIFIKACE
CHARAKTERISTICKÝ ODPOR 
PŘI VYTAŽENÍ

EOTA TR 055, CEN/TS-1992-4-4 ETA-18/0221, příloha C1, C3

ETAG 001 část 1 a 6; 
EOTA TR 055 

CHARAKTERISTICKÝ ODPOR 
PŘI SMYKU

EOTA TR 055, CEN/TS 1992-4-4 ETA-18/0221, příloha C2, C3

MIN. VZDÁLENOSTI OD KRAJE, 
MIN. VZDÁLENOSTI OS

EOTA TR 055, CEN/TS 1992-4-4 ETA-18/0221, příloha B2, B3 

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 19.11.2018     
(místo a datum vystavení) (podpis)




