PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH / VYHLÁSENI O PARAMETROCH č. 710 rev. 1
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 4988.00
2. Typ:

Kotva z korozivzdorné oceli HNK

3. Zamýšlené použití / Zamýšľané použitia: pro kotvení zděných stěn
4. Výrobce / Výrobca:

BEVER GmbH, Auf dem niderdern Bruch 12, D-57399 Kirchhundem

5. Zplnomocněný zástupce / Splnomocnený zástupca:
Bukovsko, IČ: 46 68 00 04

HELUZ cihlářský průmysl v.o.s, U cihelny 295, CZ 373 65 Dolní

6. Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku / Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov
výrobku: Systém 3
7 Oznámená zkušební laboratoř TZÚS Praha, s.p., NB 1020 určila typ výrobku na základě zkoušky typu na základě odběru vzorků
provedeného výrobcem. Notifikované skúšobné laboratórium TZÚS Praha, s.p., NB 1020 vykonalo stanovenie typu výrobku na
základe skúšky typu na základe vzoriek odobratých výrobcom.
9. Vlastnosti / Parametre:
Vlastnost / Parametre

Materiál / Materiál
Rozměry / Rozmery
Únosnost v tahu / Únosnosť v ťahu
Zda je prvek souměrný / Či je prvok súmerný

1
300 x 18 x 0,5 mm
450 N
ANO

Zda prvek umožňuje naklonění / Či prvok umožňuje naklonenie
Zda prvek umožňuje pohyb / Či prvok umožňuje pohyb
Specifikace pro použití včetně omezujících požadavků na pevnost v tlaku zdicích prvků a
malty / Špecifikácie pre použitie vrátane obmedzujúcich požiadaviek na pevnosť v tlaku
murovacích prvkov a malty ...
Identifikace výrobku Identifikácia výrobku...
Nejmenší tloušťka maltové spáry / Najmenšia hrúbka maltovej škáry

NE
NE
Zdicí prvky / Murovacie prvky min. 6 MPa
zdicí malta / murovacia malta min. 5 MPa

Specifikace všech upevňovacích prvků, které výrobce nedodává / Špecifikácie všetkých
upevňovacích prvkov, ktoré výrobca nedodáva

Při montáži do ložné spáry nejsou potřeba /
Pri montáži do ložnej škáry nie sú potrebné

Nebezpečné látky / Nebezpečné látky

MV 300/5
1mm

Index hmotnostní aktivity I < 0,8 / hmotnostná aktivita

226

Harm. technické
specifikace /
špecifikácie

EN 845-1:2003+A1:2008

Základní charakteristiky / Podstatné vlastnosti

Ra < 120 Bq/kg

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. / Parametre výrobku uvedené v bodoch 1
a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 9.
Výrobek se na trh uvádí s označením CE. / Výrobok sa uvádza na trh s označeniam CE
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. / Toto vyhlásenie o parametroch
sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.
Podepsáno za výrobce a jeho jménem / Podpísal za a v mene výrobcu:

Jan Krampl
prokurista
Dolní Bukovsko, 7.4.2016

