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YTELSESERKLÆRING 
DoP nr. 0679-CPR-0863 

 

1. Unik ID-kode for produkttypen:  

DEWALT langbolt PTB-XL-ETA7-PRO 

2. Type-, parti- eller serienummer eller andre elementer som muliggjør identifisering av byggevaren som kreves 
i henhold til artikkel 11(4):  
ETA-13/0065 (1. februar 2013) 
Partinummer: Se produktets forpakning.  

3. Tiltenkt bruk av byggevaren i samsvar med gjeldende harmoniserte, tekniske spesifikasjon, som forutsatt  
av produsenten:  

Generisk type Momentkontrollert utvidelsesanker produsert av galvanisert stål: størrelse M8, 
M10, M12, M16 og M20. 

For bruk i Ikke-sprukket betong, C20/25 til C50/60 iht. til EN 206 
Valg/kategori ETAG 001-2, valg 7 
Laster Statisk og kvasistatisk 
Materiale Sinkbelagt stål:  

kun tørre innendørsforhold 
dekkede størrelser: M8, M10, M12, M16 og M20 

Temperaturområde Ikke relevant 

4. Navn, registrert varenavn eller registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten som kreves i henhold 
til artikkel 11(5):  
 
DEWALT 
Black & Decker Str. 40 
65510 Idstein 
Tyskland 

5. Der det er aktuelt, navn og kontaktadresse til godkjent representant hvis mandat dekker oppgavene nevnt  
i artikkel 12(2): --  

6. System eller systemer for vurdering og kontroll av konstant ytelse av byggevaren som fastsatt i bilag V: 
System 1 

7. For ytelseserklæringer for byggevarer omfattet av en harmonisert standard: --  

8. For ytelseserklæringer for byggevarer hvis europeisk teknisk vurdering har blitt utstedet for:  

 
- Teknisk vurderingsorgan: Centre Scientific et Technique du Bâtiment CSTB Paris 
- Europeisk teknisk godkjenning: ETA-13/0065 (1. februar 2013) 
- Europeisk teknisk vurdering har blitt utstedt i henhold til forskrifter (EU) 
  på bakgrunn av: Europeisk vurderingsdokument ETAG 001-2 valg 7 
- Samsvarssertifikat: 0679-CPR-0863 

Det tekniske kontrollorganet 0679-CPR utførte sertifisering av fabrikkens produksjonskontroll  
på grunnlag av: 
innledende inspeksjon av fabrikk og fabrikkens produksjonskontroll; 
- kontinuerlig overvåking, vurdering og godkjenning av fabrikkens produksjonskontroll. 
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9.	 Erklært ytelse:  

Viktige karakteristikker	  Designmetode Ytelse 
Harmonisert 
teknisk 
spesifikasjon 

Karakteristisk motstand 
for strekk 

ETAG 001,  
Bilag C, metode A ETA-13/0065, bilag 3 

ETAG 001-2 

Karakteristisk motstand 
for brudd 

ETAG 001,  
Bilag C, metode A ETA-13/0065, bilag 4 

Minimalt mellomrom  
og minimal kantavstand 

ETAG 001,  
Bilag C, metode A ETA-13/0065, bilag 2 

Forskyvning av 
vedlikeholdsbegrensningstilstand 

ETAG 001,  
Bilag C, metode A ETA-13/0065, bilag 3 og 4 

10.	Utførelsen av produktet som er identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med den erklærte ytelsen i punkt 9.  
 
Produsenten som er identifisert i punkt 4 har ene og alene ansvar for denne ytelseserklæringen.  
 
Signert for og på vegne av produsenten av:  
 
 
 
 
 
_________________________		 ___________________________	 	 	 	  
Colin Earl	 	 	 	 Dr. Ing. Thilo Pregartner 
VP HTF CDIY Europa   Senior Engineering Manager 
 
	  
 


