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IZJAVA O LASTNOSTIH 

ŠT. LE001_2013_SL 
 
1.  Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 

Protiprebojna armatura Schöck Bole® v skladu z ETA 13/0076 
 

2. Številka tipa, šarže ali serije ali katerikoli drugi element, ki omogoča prepoznavanje gradbenega proizvoda v 
skladu s členom 11, odstavek 4: 

Gradbeni proizvod se prepoznava po tipskem nazivu z nalepke prvega sidra, ki je naveden v 
dokumentaciji za dimenzioniranje. 

 
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano 

tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: 
 Protiprebojna armatura s sidri z dvojno glavo za točkovno obremenjene plošče ali temelje 

 
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11, 

odstavek 5: 
Schöck Bauteile GmbH, Vimbucher Straße 2, D-76534 Baden-Baden 

 
5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je 

določeno v Prilogi V: 
 Sistem I+ 

 
6. Akreditirani inštitut "Versuchsanstalt für Stahl Holz und Stein” Univerze v Karlsruhe (TH), D-76128 

Karlsruhe je opravil začetni pregled, preskuse vzorca proizvoda in stalni nadzor interne kontrole 
proizvodnje po Sistemu 1+ in v skladu z evropskim tehničnim soglasjem ETA 13/0076 in izdal potrdilo o 
skladnosti 0769 – CPD - 135014-1. 
 

7. Navedene lastnosti: 
Bistvene lastnosti Navedene lastnosti Harmonizirana 

tehnična 
specifikacija 

Premer sidra dA 10, 12, 14, 16, 20, 25 mm 

ETA 13/0076 

Premer glave dK 3·dA 
Kovina sider z dvojno glavo B500B, fyk= 500 MPa, fuk= 550 MPa  
Odpornost proti utrujanju σRs,k= 70 MPa 
Gorljivost razred A1 
Razred odpornosti proti ognju Navedbe teh lastnosti so vsebovane v 

projektni dokumentaciji za dimenzioniranje v 
skladu z ETA 13/0076. 

Odpornost proti preboju 
Razdalja med sidri 
Višina sidra 
 
8. Lastnosti proizvoda, navedenega v točkah 1 in 2, so skladne z navedenimi lastnostmi v točki 7. Za izdajo te 

izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. 
 
Podpisal za in v imenu proizvajalca:                                …………………………………………………… 
      (ime in dejavnost) 
 
 
................................................    …………............................................... 
(kraj in datum)     (podpis) 

Hubert Fritschi, head of development department 

Baden-Baden, 24.06.2013 


