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Šī ir no vācu valodas tulkota dokumenta versija.  

Šaubu gadījumā spēkā ir oriģināls vācu valodā 

 
 

1. Nepārprotams produkta tipa identifikācijas kods:  

 

Iepriekš nespriegotu skrūvsavienojumu komplekts metāla konstrukcijām — DIN EN 15048-1 

Würth izstrādājuma Nr.: 0059 XXX XXX / 0059 XXX XXX 

 

2. Ražotāja paredzētais būvizstrādājuma pielietojums vai pielietojums saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko 

specifikāciju:  

tērauda konstrukcijas 

 

3. Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. 

punktā 

Uzņēmums Adolf Würth GmbH & Co. KG 

adrese: Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 

D – 74653 Künzelsau, VĀCIJA 

Tālr.: +49 (0) 7940/15 – 0 

E-pasts: info@wuerth.com 

 

4. Ja nepieciešams, pilnvarotās personas nosaukums un kontaktadrese, kurai ir uzdots veikt darbus saskaņā ar 12. panta 2. 

punktu 

Neattiecas 

 

5. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā  

 

Sistēma 2+ 

 

6. Ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts  

 

Paziņotā rūpnīcas iekšējās izstrādājumu kontroles sertifikācijas iestāde Nr. 2451 ir veikusi rūpnīcas un 

tās iekšējās izstrādājumu kontroles sistēmas pirmreizējo inspekciju, kā arī tās pašreizējo uzraudzību, 

izvērtēšanu un atestāciju un izsniegusi rūpnīcas iekšējās izstrādājumu kontroles atbilstības sertifikātu.  

 

Sertifikāta numurs: 2451-CPR-EN15048-2015.0001 

 

7. Norādītās ekspluatācijas īpašības:  

 

Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības Saskaņotā tehniskā specifikācija 

Tips SB 

EN 15048-1 :2016 Cietības klase 8.8* / 8 

Izstrādājuma klase A / B 

 

* Ugunī cinkotām skrūvēm ar diametru M8 un M10 jāievēro standarta DIN EN ISO 10684 pārbaudes un minimālās 

pārrāvuma slodzes. 
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8. Izstrādājuma ekspluatācijas īpašības saskaņā ar Nr. 1 atbilst Nr. 7 deklarētajām īpašībām.  Par šīs ekspluatācijas īpašību 

deklarācijas sagatavošanu saskaņā ar Nr. 3 ir atbildīgs tikai ražotājs. 

 

Ražotāja un ražotāja pārstāvja paraksts: 

 

 

    
___________________________   ___________________________ 

Franks Volperts (Frank Wolpert)   Dr.-Ing. Zigfrīds Beihters (Siegfried Beichter) 

(prokūrists – produktu menedžmenta vadītājs)  (prokūrists – kvalitātes vadītājs) 

Künzelsau (Kincelzava), 14.02.2017.  Künzelsau (Kincelzava), 14.02.2017. 

 


