
1.
Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Leņķu stiprinājumi V1 90x90x2,5x65 ,karsti cinkoti

2.
pants numurs:

451451

3.
Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar
piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs:

The angle brackets are intended for use in accordance to ETA-07/0212 in making connections in
load bearing structures, as a connection between two timber beams or a timber beam and a timber
column or between a timber member and a concrete or steel member, where requirements for
mechanical resistance and stability and safety in use in the sense of the Essential Requirements 1
and 4 of Council Directive 89/106/EEC shall be fulfilled.

4.
Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču
zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā:

ESSVE Produkter AB
Box 770
SE 191 27 Sollentuna
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.

6.
Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai
sistēmas, kā noteikts V pielikumā:

"2+” sistēma
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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:

DS Certificering A/S, ETA-Danmark NB 1073
izdeva: ETA-07/0212
pamatojoties uz:ETAG 015
veica: (i) initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control;
(ii) continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control. atbilstīgi
sistēmai: "2+” sistēma mukaisesti
un izdeva: certificate of conformity of the factory production control, test/calculation reports

9.
Deklarētās ekspluatācijas īpašības:

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės Darnioji techninė specifikacija

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:

Sebastian Athler, Product Developer/Technical expert – Fasteners

(vārds, uzvārds, amats)

Sollentuna 2012-06-05

(izdošanas vieta un datums) (paraksts)
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