VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
pod a prílohy III Nariadenia (EÚ) . 305/2011
Názov výrobku: PATTEX CF 850
. 0756-CPD-0470
1. Jedine ný identifika ný kód typu výrobku: PATTEX CF 850
2. Typ, íslo výrobnej dávky alebo sériové íslo, alebo akýko vek iný prvok umož ujúci
identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje pod a lánku 11 ods. 4:
íslo šarže: pozri obal výrobku
3. Zamýš ané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca, v súlade s uplatnite nou
harmonizovanou technickou špecifikáciou:
Všeobecný typ
Na použitie v
Materiál

Kategória použitia
Za aženie
Teplotný rozsah

Injektovaná (zalievaná) kotva s kotviacou ty ou s ve kos ou od M8
do M24 na použitie v betóne bez trhlín
betóne bez trhlín od C20/25 do C50/60 pod a EN 206:2000-12
Pozinkovaná alebo za horúca galvanizovaná oce :
suché vnútorné podmienky
M8 – M24
Nehrdzavejúca oce (A4) – 1.4401, 1.4404, 1.4571:
vnútorné a vonkajšie použitie bez obzvláš agresívnych podmienok
M9 – M24
Inštalácia do suchého alebo vlhkého betónu
Inštalácia do stropu
Statické, kvázi-statické
od -40°C do +40°C
(max. krátkodobá teplota +40°C, max. dlhodobá teplota +24°C)

4. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná
adresa výrobcu, ako sa vyžaduje pod a lánku 11 ods. 5:
Henkel AG & Co. KGaA, D-40191 Düsseldorf
5. V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého
splnomocnenie zah a úlohy vymedzené v lánku 12 ods. 2:
irelevantné
6. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného
výrobku, ako sa uvádzajú v prílohe V:
systém 1
7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vz ahuje
harmonizovaná norma:

irelevantné
8. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý bolo
vypracované európske technické posúdenie:
Autorizovaná osoba TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. - TZUS
vydala ETA 12/0109
na základe ETAG 001 as 1.
Notifikovaná osoba University of Darmstadt (0756) vykonala
ur enie typu výrobku na základe skúšky typu (vrátane odberu vzoriek), výpo tu typu,
tabu kových hodnôt alebo opisnej dokumentácie výrobku;
po iato nú inšpekciu výrobného závodu a systému riadenia výroby;
priebežný doh ad nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému
riadenia výroby
v systéme 1 a vydala
ES Certifikát zhody 0756-CPD-0470
9. Deklarované parametre
Podstatné vlastnosti

Parametre

charakteristická ahová únosnos
charakteristická šmyková odolnos
charakteristická seizmická odolnos
inštala ný parameter
posunutie pri prevádzkovom hrani nom stave

ETA 12/0109, príloha 7
ETA 12/0109, príloha 8
NPD
ETA 12/0109, príloha 4
ETA 12/0109, príloha 8

Technická špecifikácia

ETAG 001 as 1

10. Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovanými parametrami v
bode 9.
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednos výrobcu uvedeného v
bode 4.
Podpísal za a v mene výrobcu:

Hamed Jadidzadeh
International Brand Manager

Dr. Bernhard Schöttmer
Director Global Product Development

(meno a funkcia)

(meno a funkcia)

(podpis)

(podpis)

Düsseldorf, 01.07.2013
(miesto a dátum vydania)

