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Dette er en versjon som er oversatt fra tysk.  

Skulle det oppstå tvil, gjelder den tyske originalen. 

 
 

1. Entydig kode for produkttypen:  

 

Utstyr for ikke forspente skrueforbindelser i metallkonstruksjoner - NS-EN 15048-1 

Würth art.-nr.: 0059 XXX XXX / 0059 XXX XXX 

 

2. Bruksformål som er fastsatt av produsenten, eller tiltenkt bruksformål for byggeproduktet i henhold til gjeldende harmonisert 

teknisk spesifikasjon:  

Metallkonstruksjoner 

 

3. Navn, registrert varenavn eller registrert merke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11, avsnitt 5 

 

Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 

D – 74653 Künzelsau, GERMANY 

Tlf.: +49 (0) 7940/15 – 0 

E-post: info@wuerth.com 

 

4. Eventuelt navn og kontaktadresse til den som er autorisert til å utføre oppgaver i henhold til artikkel 12, avsnitt 2: 

 

Ikke relevant 

 

5. System eller systemer til vurdering og kontroll av ytelsesbestandigheten til byggevaren i henhold til vedlegg V:  

 

System 2+ 

 

6. Hvis ytelseserklæringen gjelder en byggevare som dekkes av en harmonisert standard:  

 

Det notifiserte sertifiseringsorganet for fabrikkens egen produksjonskontroll nr. 2451 har gjennomført 

førsteinspeksjonen av fabrikken og fabrikkens egen produksjonskontroll samt den pågående 

overvåkingen, vurderingen og evalueringen av fabrikkens egen produksjonskontroll og har utstedt 

samsvarserklæringen for fabrikkens egen produksjonskontroll. 

 

Sertifikatnummer: 2451-CPR-EN15048-2015.0001 

 

7. Erklært ytelse:  

 

Vesentlige egenskaper Ytelse Harmonisert teknisk spesifikasjon 

Type SB 

NS-EN 15048-1:2016 Fasthetsklasse 8.8* / 8 

Produktklasse A / B 

 

* Ved varmforsinket utstyr skal det for diameter M8 og M10 tas hensyn til kontroll- og minstebruddkreftene i NS-EN ISO 

10684. 

 



 

WUERTH_LE_1401_NO_005958  10 _01_M_SB-GARNITUR 8.8 

8. Ytelsen til produktet i henhold til nummer 1 tilsvarer den erklærte ytelsen i henhold til nummer 7.  Produsenten alene har 

ansvaret for å utarbeide denne ytelseserklæringen i henhold til nummer 3. 

 

Undertegnet for produsenten og på vegne av produsenten: 

 

 

    
___________________________   ___________________________ 

Frank Wolpert     Dr.-Ing. Siegfried Beichter 

(Prokurist, leder produktmanagement)  (Prokurist, leder kvalitet) 

Künzelsau, 14.02.2017    Künzelsau, 14.02.2017 

 


