
	

DoP nr. 0679-CPD-0863 (R4)	 	 1	

 
 
 
 
 
 
 
	 	  

PRESTATIEVERKLARING 
DoP nr. 0679-CPR-0863 

 

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  

DEWALT Doorloopbout PTB-XL-ETA7-PRO 

2. Type, batch- of serienummer of enig ander element waarmee het bouwproduct kan worden geïdentificeerd 
zoals vereist overeenkomstig artikel 11, lid 4:  
ETA-13/0065 (1 feb. 2013) 
Batchnummer: zie verpakking van het product.  

3. Bedoeld gebruik of toepassingen van het bouwproduct in overeenstemming met de relevante 
geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:  

Algemeen type Momentgecontroleerd spreidanker uit gegalvaniseerd staal: maten M8, M10, 
M12, M16 en M20. 

Voor gebruik in Ongescheurd beton, C20/25 tot C50/60 volgens EN 206 
Optie / categorie ETAG 001-2, Optie 7 
Belasting Statische en semi-statische belastingen 
Materiaal Verzinkt staal:  

uitsluitend voor droge omstandigheden binnen 
betreft maten: M8, M10, M12, M16 en M20 

Temperatuurbereik Niet van toepassing 

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of gedeponeerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant zoals 
vereist overeenkomstig artikel 11, lid 5:  
 
DEWALT 
Black & Decker Str. 40 
65510 Idstein 
Duitsland 

5. Waar van toepassing, naam en adres van erkende vertegenwoordiger wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, 
vermelde taken bestrijkt --  

6. Systeem of systemen voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, 
vermeld in bijlage V: Systeem 1 

7. In het geval dat de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat wordt gedekt door een 
geharmoniseerde norm: --  

8. In het geval dat de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese 
technische beoordeling is uitgegeven:  

 
- Technische beoordelingsinstantie: Centre Scientific et Technique du Bâtiment CSTB, Parijs 
- Europese Technische Goedkeuring: ETA-13/0065 (01 feb. 2013) 
- De Europese technische beoordeling is uitgegeven in overeenstemming met Verordening (EU) 
  op basis van: Europees beoordelingsdocument ETAG 001-2, Option7 
- Conformiteitscertificaat: 0679-CPR-0863 

De aangemelde instantie 0679-CPR heeft certificatie uitgevoerd van in de fabriek uitgevoerde 
productiecontrole op basis van: 
- initiële inspectie van de fabriek en van de productiecontrole in de fabriek; 
- permanente bewaking, beoordeling en erkenning van de productiecontrole in de fabriek. 

	 	  
	  



	

DoP nr. 0679-CPD-0863 (R4)	 	 2	

 
 
 

 

9.	 Aangegeven prestaties:  

Basiseigenschappen	  Ontwerpmethode Prestatie 
Geharmoniseerde 
technische 
specificatie 

Kenmerkende weerstand 
tegen trekbelasting 

ETAG 001,  
Bijlage C, methode A ETA-13/0065, Bijlage 3 

ETAG 001-2 

Kenmerkende weerstand 
tegen afschuiven 

ETAG 001,  
Bijlage C, methode A ETA-13/0065, Bijlage 4 

Minimale afstand en 
minimale randafstand 

ETAG 001,  
Bijlage C, methode A ETA-13/0065, Bijlage 2 

Verplaatsing voor 
bruikbaarheidsgrenstoestand 

ETAG 001,  
Bijlage C, methode A 

ETA-13/0065, Bijlage 3 
en 4 

10.	De prestatie van het in punt 1 en 2 geïdentificeerde product is conform met de in punt 9  
aangegeven prestaties.  

 
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4  
vermelde fabrikant.  
 
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:  
 
 
 
 
 
_________________________		 ___________________________	 	 	 	  
Colin Earl	 	 	 	 Dr. Ing. Thilo Pregartner 
VP HTF CDIY Europe	 	 	 Senior Engineering Manager 
 
	  
 


