
 
EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA 

saskaņā ar EK Regulas Nr. 305/2011, III pielikumu (Būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumi) 

Nr. EJOT 1-065-100200-2013 

 
1.) Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas kods: 

JF2-2H-4,8xL 

 

2.) Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā: 

skatīt uz izstrādājuma iepakojuma / etiķetes 

 

3.) Būvizstrādājuma paredzētais pielietojuma mērķis vai paredzētie pielietojuma mērķi saskaņā ar piemērojamo 

saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs: 

Būvdetaļu un skārda stiprinājuma skrūve no metāla 

 

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

5. punktā: 

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe (Vācija) 

 

5.) Nepieciešamības gadījumā tās pilnvarotās personas vārds un kontaktadrese, kuras pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. 

punktā nosauktajiem uzdevumiem: 

nav būtiski 

 

6.) Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma: 

Sistēma 3 

 

7.) Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kurš ietverts saskaņotajā standartā: 

nav būtiski 

 

8.) Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir izsniegts Eiropas tehniskais 

novērtējums: 

Pilnvarotā iestāde Nr. 0769 

(sertificēts 06.10.2010 Karlsrūes (Karlsruhe) universitātes materiālu pārbaudes iestādē, ziņojuma numurs 103347) ir 

veikusi ražotājrūpnīcas ražojumu kontroles pirmreizējo inspekciju, kā arī būvizstrādājuma sākotnējo tipveida kontroli 

saskaņā ar sistēmas 3 prasībām un izsniegusi ražojumam atbilstības sertifikātu, kas apliecina būvizstrādājuma 

sākotnējās tipveida kontroles veikšanu. 

 

9.) Deklarētās ekspluatācijas īpašības  

 

Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības Saskaņotā tehniskā 
specifikācija 

Raksturīgā stiepes slodze Pielik. Nr. 94 ETA 100200 
Raksturīgā šėērsstiepes stiprība Pielik. Nr. 94 ETA 100200 

Stiprinājuma tipi Pielik. Nr. 94 ETA 100200 
Pielietojuma robežas Pielik. Nr. 94 ETA 100200 

Ugunsizturība A1 līdz E ETA 100200 
 

10.) Pielikuma 1. un 2. punktā norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst 9. punktā norādītajām deklarētajām 

ekspluatācijas īpašībām. Par šo izdoto ekspluatācijas īpašību deklarāciju ir atbildīgs vienīgi 4. punktā norādītais 

ražotājs. 

 

Parakstīts ražotāja vārdā: 

 

Dr. Frank Dratschmidt / tehniskais direktors 
(Nosaukums un funkcija) 

Bad Laasphe 13.06.2013                                                                                 

 (Izsniegšanas vieta un datums)     (Paraksts) 

 


