Izjava o lastnostih
v skladu s prilogo III, Uredba EU št. 305/2011 (Uredba
o gradbenih izdelkih)
za KALM sidrni vijak KDK, KDK-E, KDK-H
Nr. 2873-CPR-470-2/02.15

1. Edinstvena identifikacijska koda tipa izdelka:

ETAG 001-2: Kraftkontrolliert spreizende Dübel - sidrni vijaki z
nadzorovanim navorom razcepa
Možnost 1:

Dovoljenje za razpokan in nerazpokan beton
trdnostnega razreda C20/25 – C50/60

2. Številka tipa, šarže ali serije:

Številka šarže: glejte notranjo stran embalaže izdelka

3. Od proizvajalca predviden namen uporabe:

Pritrditev težkih bremen na beton

4. Vneseno prodajno ime in naslov proizvajalca v skladu s 5. odst. 11. člena:

Sidrni vijak KDK, KDK-E, KDKH KALM Befestigungsysteme
GmbH Marie-Curie-Straße 5
67661 Kaiserslautern, Nemčija

5. Zastopnik:

glejte točko 4

6. Sistem za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenega izdelka v
skladu s prilogo V:

Sistem 2+

7. V primeru izjave o lastnostih, ki se nanaša na gradbeni izdelek, zajet v uskladitveno merilo:

Ni pomembno

8. V primeru izjave o lastnostih, ki se nanaša na gradbeni izdelek, za katerega je bila izdana
evropska tehnična ocena:

Priglašeni organ (Tehnična univerza Darmstadt, Inštitut za masivne gradnje,
Petersenstraße 12., 64287 Darmstadt, Nemčija) je opravil tako prvi pregled
podjetja in pregleda proizvodnje s strani podjetja kot tudi tekoči nadzor, ocenjevanje in
ovrednotenje pregleda proizvodnje

s strani podjetja po sistemu 2+ ter ugotovil

sledeče:
Potrditev skladnosti pregleda proizvodnje s strani podjetja
Nr. 2873-CPR-470-2/02.15
9. Navedena lastnost:

Lastnostni razred

Možnost 1

ETAG 001

Požarna zaščita

F 120

DIN 4102-4

Betonski razred

C 20/25 – C50/60

EN 206

Vrsta betona

Razpokan in nerazpokan
Razpokan beton:
M8: 3,0 KN; M10: 6,0 KN;
M12: 7,5 KN; M16: 12,0 KN

ETA 05-0241

Značilnosti
Nosilnost pri
Vrsta odpovedi
Izvlačenje* (Nrk,P)

Nerazpokan beton:
M8: 9,0 KN; M10: 12,0 KN;
M12: 16,0 KN; M16: 20,0 KN

*Priporočena obremenitev je veljavna samo ob upoštevanju označb iz dovoljenja
ETA 05-0241

10. Lastnost izdelka v skladu s številkama 1 in 2 ustreza navedeni lastnosti iz številke

9. Za izdelavo te izjave o lastnostih je v skladu s številko 4 odgovoren samo
proizvajalec.

Za proizvajalca in v imenu proizvajalca podpisal: Dipl. kem. Daniel
Kries, nadzornik kakovosti

Kaiserslautern, 26.02.2021

