
 Pagal ES reglamento Nr. 305/2011 (

 
1.) Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: 

JT3-FR-2HPlus-5,5xL 
 
2.) Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip 

reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:
Tipas ir partijos numeris nurodyti ant pakuotės

 
3.) Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Tvirtinimo sraigtas, skirtas profiliuotos skardos (skardos) tvirtinimui prie metalinių konstrukcijų
 
4.) Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, 

kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:
„EJOT Baubefestigungen GmbH“, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe

 
5.) Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, 

pavadinimas ir kontaktinis adresas:
netaikytina 

 
6.) Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema, kaip nustatyta V priede:

Sistema 3 
 
7.) Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju

netaikytina  
 
8.) Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis 

įvertinimas, atveju: 
Pagal pranešimą Nr. 0769 
(Medžiagų bandymo institutas, Karlsruhe Universitetas, dokumento nr. 103347 sertifikuotas 06.10.2010) atliko 
trečiųjų šalių užduotis remiantis sistema nr. 3 ir išdavė atitikties deklaraciją, pradiniam produkto įvertinimui. 
 

 
9.) Deklaruojamos eksploatacinės savybės
 

Esminės charakteristikos 

Atsparumas tempimui 

Atsparumas kirpimo jėgai 

Tvirtinimo elemento tipas 

Panaudojimo charakteristikos 

Atsparumas ugniai 

 
10.) 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. 

Ši eksploatacinių savybių deklaracija 
 

Dr. Frank Dratschmidt / techninis valdymas

Bad Laasphe 13.06.2013                                                                                

 (išdavimo vieta ir data)  

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA                                                                                           

Pagal ES reglamento Nr. 305/2011 (Statybos produktų reglamentas) III priedą

Nr. EJOT 1-030-100200 - 2013 

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip 
reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: 

nurodyti ant pakuotės 

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:
Tvirtinimo sraigtas, skirtas profiliuotos skardos (skardos) tvirtinimui prie metalinių konstrukcijų

pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, 
kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: 
„EJOT Baubefestigungen GmbH“, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, 
pavadinimas ir kontaktinis adresas: 

Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema, kaip nustatyta V priede: 

ybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju

Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis 

(Medžiagų bandymo institutas, Karlsruhe Universitetas, dokumento nr. 103347 sertifikuotas 06.10.2010) atliko 
trečiųjų šalių užduotis remiantis sistema nr. 3 ir išdavė atitikties deklaraciją, pradiniam produkto įvertinimui. 

eksploatacinės savybės  

Eksploatacinės savybės 

priedas 35-44 

priedas 35-44 

priedas 35-44 

priedas 35-44 

Nuo A1 iki E 

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. 
Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. 

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu): 

 

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

                                                                                

    

 

 
EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA                                                                                           

) III priedą 

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip 

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: 
Tvirtinimo sraigtas, skirtas profiliuotos skardos (skardos) tvirtinimui prie metalinių konstrukcijų 

pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, 

atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, 

ybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju 

Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis 

(Medžiagų bandymo institutas, Karlsruhe Universitetas, dokumento nr. 103347 sertifikuotas 06.10.2010) atliko 
trečiųjų šalių užduotis remiantis sistema nr. 3 ir išdavė atitikties deklaraciją, pradiniam produkto įvertinimui.  

Darnioji techninė 

specifikacija 

ETA 100200 

ETA 100200 

ETA 100200 

ETA 100200 

ETA 100200 

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. 

 

(parašas) 


