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Eiropas tehniskais 
novērtējums 

(ETA) 
Paredzētais izmantojums 

Ārējais diametrs un 
(urbuma) izmērs 

[mm] 
Materiāls Pants numurs 

ETA-18/1064 (2019-01-28) 

Single anchor or anchor groups for use in structural applications 
under static or quasi-static actions in cracked and uncracked 
concrete. 
o Reinforced or unreinforced normal weight concrete according 

to EN 206-1 
o Concrete strength classes C20/25 to C50/60 according to EN 

206-1 

7,5(6) 
Carbon 
steel, 

SPĪDĪGI 
CINKOTAS / 

RUSPERT 

Visus produktu 
grupas numurus 
produktu grupā 

ietver ETA. 

10,5(8) 

12,5(10) 

16,5(14) 

 

Eiropas tehniskais 
novērtējums 

(ETA) 

Ekspluatācijas īpašību 
noturības 

novērtējuma un 
pārbaudes (AVCP) 

sistēma 

Eiropas novērtējuma dokuments Tehniskā novērtējuma iestāde 
(TAB) 

Paziņotā(-ās) 
iestāde(-es) 

(NB) 

ETA-18/1064 (2019-01-28) 1 EAD 330232-00-0601, (2016-10) Instituto de Ciencias de la Construcción 
Eduardo Torroja (IETcc) 1219 (FPC) 

 

Eiropas tehniskais 
novērtējums 

(ETA) 
Būtiskie raksturlielumi Ekspluatācijas īpašības 

ETA-18/1064 (2019-01-28) 

Characteristic resistance under static and quasi-static loading ETA-18/1064 Annex C 

Reaction to fire Class A1 

Resistance to fire ETA-18/1064 Annex D 

 
Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību 
deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs. 
 
Parakstīts ražotāja vārdā: 
 
 
 
Viktor Bukowski 
Product Manager – Concrete Fasteners 

  
Kista 2020-08-18 

 
 

[ETA attached as an appendix] 
 

Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: 
ESSVE Betona skrūve EUS (carbon steel) 

Ražotājs: 
ESSVE Produkter AB 
BOX 7091   
164 07 Kista 
Sweden 
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