
 
VYHLÁSENIE O PARAMETROCH                                                                                                                  

 podľa Prílohy III Nariadenia EU č. 305/2011, (Nariadenie o stavebných výrobkoch) 
Nr. 001/04-0023/2013/01 

 

1.) Jednoznačné označenie typu výrobku:  
ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G 

 

2.) Typové a sériové číslo, číslo šarže alebo iné označenie k identifikácii stavebného výrobku podľa článku 11, oddiel 4: 
viď balenie / etiketa výrobku 

 
3.) Výrobcom zamýšľaný účel použitia alebo zamýšľané účely použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnými 

harmonizovanými technickými špecifikáciami:   
Skrutkovacia kotva pre upevnenie vonkajších tepelno-izolačných systémov s omietkou do betónu a muriva;  
Kategória použitia: A,B,C,D,E 

      Dĺžky kotiev: 115 – 455 mm (ejotherm STR U / STR U 2G) 
 
4.) Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu 

 podľa článku 11, oddiel 5: 
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 
5.) Prípadné meno alebo kontaktná adresa splnomocnenej osoby, ktorá je poverená úlohami podľa článku 12, oddiel 2:  

Nie je relevantné 

 

6.) Systém posudzovania a overovania stálosti vlastností:  
Systém 2+ 

 
7.) V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:  

Nie je relevantné  

 
8.) V prípade prehlásenia o vlastnostiach týkajúcich sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vydané európske technické 

osvedčenie:  

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) vydal na základe ETAG 014 Európske technické osvedčenie ETA–04/0023. 
MPA Universität Stuttgart -Otto-Graf-Institut-, NB 0672 vykonal počiatočnú skúšku podľa systému 2+ a vydal Protokol 
o počiatočnej skúške typu (Osvedčenie o zhode systému riadenia výroby u výrobcu) pod číslom 0672-CPD-0045. 

 
9.) deklarované vlastnosti  
 

základné charakteristiky vlastnosti výrobku harmonizované technické 
špecifikácie  

charakteristické únosnosti NRk viď ETA-04/0023 
Príloha 11, tabuľka 7 

ETAG 014: 2011 

Správanie sa pri posune 
 

viď ETA-04/0023 
oddiel: 4.2.4, tabuľka 4.1 

ETAG 014: 2011 

bodový prestup tepla (hodnota χ)  viď ETA-04/0023 
oddiel: 4.2.5, tabuľka 4.2 

EOTA TR 25 

tuhosť taniera 
 

viď ETA-04/0023 
oddiel: 4.2.6, tabuľka 4.3 

EOTA TR 26 

 
10.) Vlastnosti výrobku podľa odseku 1 a 2 zodpovedajú deklarovaným vlastnostiam podľa odseku 9. Zodpovedný za 

vystavenie tohto prehlásenia o vlastnostiach je sám výrobca podľa odseku 4.  

 
Podpísaný za výrobcu a menom výrobcu: 

 

_____________________                     __Dr. Frank Dratschmidt / vedenie podniku        ______________________________ 
(meno a funkcia) 

 
 
 
Bad Laasphe, den 23.05.2013________________________             _______________________________________________ 
                 (miesto a dátum na výstava)           (podpis) 
 

 


