
 
EKSPLOATACINIØ SAVYBIØ DEKLARACIJA                                                                                                                 

 Pagal ES reglamento Nr. 305/2011 (Statybos produktø reglamentas) III priedà 

Nr. EJOT 1-044-100200-130177 - 2013 

 
1.) Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  

JT3-12-5,5xL 

 
2.) Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurá galima identifikuoti statybos produktà, kaip 

reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalá: 

Tipas ir partijos numeris nurodyti ant pakuotës 

 
3.) Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomà darniàjà techninæ 

specifikacijà: 

Tvirtinimo sraigtas, skirtas profiliuotos skardos (skardos) tvirtinimui prie metaliniø konstrukcijø 

 

4.) Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekës þenklas ir kontaktinis adresas, 

kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalá: 

„EJOT Baubefestigungen GmbH“, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 
5.) Kai taikytina, ágaliotojo atstovo, kuriam suteikti ágaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas uþduotis, 

pavadinimas ir kontaktinis adresas: 

netaikytina 

 
6.) Eksploataciniø savybiø pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema, kaip nustatyta V priede: 

Sistema 3 / Sistema 2+ 

 
7.) Eksploataciniø savybiø deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju 

netaikytina  

 
8.) Eksploataciniø savybiø deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo iðduotas Europos techninis 

ávertinimas, atveju: 

Pagal praneðimà Nr. 0769 

(Medþiagø bandymo institutas, Karlsruhe Universitetas, dokumento nr. 103347 sertifikuotas 06.10.2010) atliko 

treèiøjø ðaliø uþduotis remiantis sistema nr. 3 ir iðdavë atitikties deklaracijà, pradiniam produkto ávertinimui.  

 

 
9.) Deklaruojamos eksploatacinës savybës  

 

Esminës charakteristikos Eksplotacinës savybës Darnioji techninë specifikacija 

Atsparumas tempimui priedas  57-62 ETA 100200 

Atsparumas tempimui priedas 57-62 8-9 ETA 100200 ETA 130177 

Atsparumas kirpimo jëgai priedas 57-62 8-9 ETA 100200 ETA 130177 

Tvirtinimo elemento tipas priedas 57-62 8-9 ETA 100200 ETA 130177 

Panaudojimo charakteristikos priedas 57-62 8-9 ETA 100200 ETA 130177 

Atsparumas ugniai A1 bis E ETA 100200 ETA 130177 

 
10.) 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinës savybës atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. 

Ði eksploataciniø savybiø deklaracija iðduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. 

 
Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu): 

 

Dr. Frank Dratschmidt / techninis valdymas 
(vardas, pavardė ir pareigos) 

Bad Laasphe 13.06.2013                                                                                 

 (išdavimo vieta ir data)     (parašas) 


