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DECLARAŢIE DE PERFORMANŢĂ 
LE_1401_DE_0074512100_01_M_ SB-GARNITUR 5.6 

 

 

Prezenta versiune este o traducere din limba germană.  

În caz de dubiu, se aplică originalul în limba germană 

 
 

1. Cod unic de identificare al tipului de produs:  

 

Garnituri pentru asamblări cu şuruburi nepretensionate, pentru structuri metalice - DIN EN 15048-1 

Würth Nr. art.: 0074 5XX XXX 

 

2. Scopul utilizării prevăzute de producător sau scopurile utilizării prevăzute a produsului conform specificaţiei tehnice 

armonizate aplicabile:  

Structură metalică 

 

3. Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă înregistrată şi adresă de contact a producătorului, conform 

articolului 11 alineatul 5: 

Adolf Würth GmbH & Co. KG 

Reinhold-Würth-Str. 12 - 17 

D – 74653 Künzelsau, GERMANIA 

Tel.: +49 (0) 7940/15 – 0 

E-Mail: info@wuerth.com 

 

4. Numele şi adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă atribuţiile specificate la articolul 12 

alineatul 2: 

Fără relevanţă 

 

5. Sistemul sau sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului pentru construcţii conform anexei 

V:  

Sistem 2+ 

 

6. În cazul declaraţiei de performanţă privind un produs pentru construcţii acoperit de un standard armonizat:  

 

Organismul de certificare notificat pentru controlul propriu al fabricii asupra producţiei, număr de 

cod 2451, a efectuat prima inspecţie a fabricii producătoare şi a controlului propriu al fabricii 

asupra producţiei, precum şi monitorizarea curentă, estimarea şi evaluarea controlului propriu al 

fabricii asupra producţiei şi a elaborat certificatul de conformitate a controlului propriu al fabricii 

asupra producţiei. 

 

Numărul certificatului: 2451-CPR-EN15048-2015.0001 

 

7. Performanţa declarată:  

 

Caracteristici esenţiale Performanţă Specificaţie tehnică armonizată 

Tip SB 

EN 15048-1:2016 Clasă de rezistenţă 5.6 / 5-2 

Clasă produs C 
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8. Performanţa produsului identificat la punctul 1 este în conformitate cu performanţa declarată de la punctul 7.  Această 

declaraţie de performanţă este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 3. 

 

Semnată pentru şi în numele producătorului de către: 

 

 

 

     
_________________     _________________ 

Frank Wolpert      Dr.-Ing. Siegfried Beichter 

(Reprezentant legal director management de produs)  (Reprezentant legal - director pentru calitate) 

Künzelsau, 14.02.2017     Künzelsau, 14.02.2017 

 


