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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO 
LE_1401_DE_0074512100_01_M_SB-GARNITUR 5.6 

 

 

Versão traduzida da versão alemã.  

Em caso de dúvida, é válido o original alemão 

 
 

1. Código de identificação inequívoco do tipo de produto:  

 

Guarnição para ligações de parafusos não pré-esforçadas em construções de metal –  

DIN EN 15048-1 

Würth art. n.º: 0074 5XX XXX 

 

2. Finalidade de aplicação prevista ou finalidades das aplicações previstas pelo produtor, de acordo com as 

especificações técnicas harmonizadas aplicáveis:  

 

Construção de metal 

 

3. Nome, nome comercial registrado ou marca registrada e endereço de contato do fabricante, de acordo com o Artigo 

11 Parágrafo 5: 

Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold- Würth-Str. 12 - 17 

D – 74653 Künzelsau, ALEMANHA 

Tel.: +49 (0) 7940/15 – 0 

E-Mail: info@wuerth.com 

 

4. Eventualmente, nome e endereço de contato do agente encarregado das tarefas, de acordo com o Artigo 12 

Parágrafo 2: 

Irrelevante 

 

5. Sistema(s) para avaliação e verificação da constância do desempenho do produto de construção, de acordo com o 

Anexo V:  

Sistema 2+ 

 

6. No caso de uma Declaração de Desempenho referente a um produto de construção abrangido por uma norma 

harmonizada:  

 

O organismo de certificação notificado para controlo de produção da fábrica N.º 2451 efetuou a 

primeira inspeção da peça fabricada e do controlo de produção da fábrica assim como a 

monitorização contínua, análise e avaliação do controlo de produção da fábrica e emitiu a 

Declaração de Conformidade do controlo de produção da fábrica. 

 

Número do certificado: 2451-CPR-EN15048-2015.0001 

 

7. Desempenho declarado:  

 

Caraterísticas essenciais Desempenho Especificação Técnica Harmonizada 

Tipo SB 

EN 15048-1:2016 Classe de estabilidade 5.6 / 5-2 

Classe do produto C 
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8. O desempenho do produto, de acordo com o número 1, corresponde ao desempenho declarado no número 7.  

Responsável pela elaboração desta Declaração de Desempenho é exclusivamente o fabricante, conforme o previsto no 

n.º 3. 

 

Assinado pelo fabricante e em nome do fabricante por: 

 

 

 

    
_________________    _________________ 

Frank Wolpert     Dr. Eng.º Siegfried Beichter 

(Procurador - Diretor Gestão do Produto)  (Procurador - Diretor da Qualidade) 

Künzelsau, 14.02.2017    Künzelsau, 14.02.2017 

 


