
1.
Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:
Montāžas skrūves koka karkasam, CorrSeal pārklājums
Izmērs:
4,5xL (L = 13 - 85) mm

2.
Pants numurs:
579165, 579185, 579513, 579525, 579532, 579550

3.
Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi
saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā
paredzējis ražotājs:
Mehāniskie stiprinātāji, tostarp naglas, skrūves un skavas, kas paredzētas armētu ģipša
apmetuma plākšņu stiprināšanai pie koka un metāla celtniecības konstrukcijās, kur tas
nepieciešams. Stiprinājumi nostiprina plāksnes pie karkasa, tādējādi ļaujot to virsmas
savienot vai apmest, lai pēc tam veidotu dekoratīvo apdari. Tos var izmantot arī karkasa
veidošanai un pamata savienošanai ar nesošajiem komponentiem, kā arī plākšņu savstarpējai
sastiprināšanai. Mehāniskie stiprinātāji uzlabo konstrukcijas stabilitāti. Atbilstoši EN
14566:2008+A1:2009.

4.
Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā
preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:
ESSVE Produkter AB
Box 7091
SE 164 07 Kista
Sweden
Mail: info@essve.se

5.
Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un
kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā
nosauktajiem uzdevumiem:
N.A.
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6.
Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes
sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā:
"4” sistēma

7.
Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz
būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts:
N.A
veica: atbilstīgi sistēmai:
un izdeva:

8.
Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz
būvizstrādājumu, kuram ir izdots Eiropas tehniskais novērtējums:
N.A.
izdeva:
pamatojoties uz:
veica: atbilstīgi sistēmai: mukaisesti
un izdeva:

9.
Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija

Reaction to fire A1 EN 14566:2008+A1:2009 Table ZA.1

Flexural strength pass EN 14566:2008+A1:2009 Table ZA.1
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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:
Viktor Bukowski, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(vārds, uzvārds, amats)

Sollentuna 2013-06-28

(izdošanas vieta un datums) (paraksts)

ESSVE Produkter AB
Box 7091
164 07 Kista
www.essve.com

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr: 10250

3 (3)


