Δήλωση Απόδοσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Widra® D-10-Z

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΓΙΑ ΠΕΛΑΤΕΣ

1. Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του προϊόντος Widra® D-10-Z
2. Πληροφορίες για τον τύπο και την ιχνηλασιμότητα παρέχονται στη συσκευασία και την ετικέτα του προϊόντος
δομικών κατασκευών, επιτρέποντας την αναγνώρισή του, όπως απαιτείται σύμφωνα με το Άρθρο 11(4).
3. Προτεινόμενη χρήση του προϊόντος δομικών κατασκευών, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13658-1 & 2: 2005.
Widra® D-10-Z Metal χάντρα για σοβάτισμα εσωτερικών και εξωτερικών απόδοση στους τοίχους, χωρίσματα
χώρων, οροφές ή στήλες
4. Όνομα, καταχωρημένη εμπορική ονομασία και στοιχεία επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως απαιτείται
σύμφωνα με το Άρθρο 11(5):
NV BEKAERT SA Bekaertstraat 2, B-8550 Zwevegem, Βέλγιο.
5. Δεν ισχύει.
6. Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος δομικών κατασκευών:
Σύστημα αρ. 4
7. Δεν ισχύει.
8. Δεν ισχύει.
9. Δηλωμένη απόδοση: τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ανά τύπο προϊόντος αναφέρονται στον Πίνακα 1.

Πίνακας 1: Δήλωση απαραίτητων χαρακτηριστικών WIDRA - according EN 13658-1 & 2: 2005.
Τύπος κονίαμα- και καθιστούν φορέα

Γωνία Wire χάντρα Stop-Soccle-Επέκταση με
πλαστική ταινία εξώθηση στην κορυφή

Αντίδραση στη φωτιά

κατηγορία E

Επικίνδυνες ουσίες

Αριθ

10. Η απόδοση των προϊόντων που ταυτοποιήθηκαν στα σημεία 1 και 2 και αναφέρονται στον Πίνακα 1 είναι
σύμφωνα με τη δηλωμένη απόδοση στο σημείο 9.
Αυτή η δήλωση απόδοσης εκδόθηκε με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή, όπως αυτός ορίζεται στο
σημείο 4.
Υπογεγραμμένο για λογαριασμό και εξ΄ ονόματος του κατασκευαστή από:
Paul De Geyter, Global Quality manager CQA - NV Bekaert SA
Approved by:
Global Quality Manager CQA-Bekaert
Paul De Geyter
Issued and signed on version date, Zwevegem-Belgium

Disclaimer: This Customer Information shall not constitute a guarantee for any specific product features. Final determination of suitability of this material
is the sole responsibility of the user.
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