
 
IZJAVA O ZMOGLJIVOSTI                                                                                                                 

 V skladu z aneksom III EU-regulative št. 305/2011, (Regulativa o gradbenih proizvodih) 

Nr. 008/11-0192/2013/01 
 
1.) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: 

EJOT H1 eco 
 
2.) Vrsta, serija ali serijska številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11,  

odstavek 4: 
Vrsta in serija sta razvidna iz etikete na embalaži 

 
3.) Od proizvajalca predvidena uporaba ali namen uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno 

harmonizirano/usklajeno tehnično specifikacijo: 
Vijak-sidro (za zabijanje) za pritrjevanje zunanjih toplotnoizolacijskih kompozitnih sistemov  z ometom, 

  v beton in opeko, kategorije uporabe: A,B,C  
      Dolžine sider: 95 – 295 mm 

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

odstavek 5: 
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe, Germany 

 
5.) Po potrebi, ime in kontaktni naslov pooblaščenca, ki je zadolžen za naloge iz člena 12, odstavek 2:  

Ni potrebno 
 
6.) Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljive zmogljivosti:  

Sistem 2+ 
 
7.) V primeru izjave o zmogljivosti gradbenega proizvoda, ki je v harmoniziranem/usklajenem standardu:  

Ni potrebno 
 
8.) V primeru izdane izjave o zmogljivosti gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena, ima: 

Nemški inštitut za gradbeno tehniko (DIBt) na podlagi ETAG 014 za evropsko tehnično soglasje ETA–11/0192. 
MPA Univerza v Stuttgartu, Otto-Graf inštitut, NB, 0672 izdal začetno kontrolo izgradnje sistema 2 + in certifikat o 
skladnosti za sistem kontrole proizvodnje pod številko 0672-CPD-0251. 

 
9.) Pojasnjene lastnosti  

 
 
10.) Zmogljivost proizvoda, opredeljenega v točki 1 in 2 je v skladu z navedenimi zmogljivostmi v točki 9. Ta izjava o 

zmogljivosti se izda na lastno odgovornost proizvajalca, opredeljenega v točki 4. 
 

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca: 

 

 

_______________________________________Dr. Frank Dratschmidt / Uprava____________________________________ 
                                                                         (Ime, priimek in funkcija) 
 
 

Bad Laasphe, den 28.05.2013_______________________               _______________________________________________ 
(Kraj in datum izstavitve)                    (Podpis) 

 

Glavne značilnosti Zmogljivost proizvoda Harmonizirana/usklajena 

tehnična specifikacija 

Značilna natezna nosilnost NRk Glej ETA-11/0192 
priloga 4, tabela 4 

ETAG 014: 2011 

Premično vedenje 
 

Glej ETA-11/0192 
Člen: 4.2.4, tabela 4.1 

ETAG 014: 2011 

Točkovni toplotni koeficient  Glej ETA-11/0192 
Člen: 4.2.5, tabela 4.2 

EOTA TR 25 

Togost 
 

Glej ETA-11/0192 
Člen: 4.2.6, tabela 4.3 

EOTA TR 26 


