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TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 

Nr. LE001_2013_HU 
 
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

Schöck Bole® átszúródási vasalás ETA 13/0076 szerint 
 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 
11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

A termék azonosítása az első csapon elhelyezett információs zászlón szereplő, a tervezési 
dokumentációhoz kapcsolódó típusmegnevezés alapján történik.  
 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó 
harmonizált műszaki előírással összhangban: 

Pontszerűen terhelt lemez és alapszerkezetek dupla csapfejes átszúródási vasalása 
 

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. 
cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:  

Schöck Bauteile GmbH, Vimbucher Straße 2, 76534 Baden-Baden 
 

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben 
szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 

System 1+ 
 

6. Az gyártóüzem vizsgálatát, a termékek szúrópróba szerinti ellenőrzését valaminta a üzemi 
gyártásellenőrzések felügyeletét a System 1+ és az ETA 13/0076 Európai Műszaki Engedély szerint a 
Versuchsanstalt für Stahl, Holz und Stein, Universität Karlsruhe (TH), D-76128 Karlsruhe végezte, és 
megfelelőségi tanusítványt állított ki 0769 – CPD - 135014-1. 

 
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

Alapvető jellemzők Teljesítmény Harmonizált 
műszaki 

specifikáció 
Csapok átmérője dA 10, 12, 14, 16, 20, 25 mm 

ETA 13/0076 

Csapfej átmérője dK 3·dA 
A dupla fejű csapok acélminősége B500B, fyk= 500 MPa, fuk= 550 MPa,  
Fáradási ellenállás σRs,k= 70 MPa 
Éghetőség A1 osztály 
Tűzállósági osztály Ezeket a jellemzőket az  ETA 13/0076 szerinti 

tervezési dokumentációja tartalmazza a 
projektek esetén. 

Átszúródási teherbírás 
Csapok távolsága 
Csapok magassága 
 
8. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat 

szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a 
felelős. 
 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:                      ..................………………………………………… 
       (név és beosztás) 

 
 
……………………………..    ………………………………………… 
 (a kiállítás helye és dátuma)    (aláírás) 

Hubert Fritschi, head of development department 

Baden-Baden, 24.06.2013 


