YDEEVNEDEKLARATION
i henhold til bilag III i forordning (EU) nr. 305/2011 (byggevareforordning)
Festool båndede skruer DWS C

1

Entydig kode for produkttypen: Festool båndede skruer DWS C

2

Type-, batch- eller serienummer eller andet kendetegn til identifikation af byggeproduktet i henhold til artikel 11 (4):
Type- og batch-nummer fremgår af emballagen

3

Af producenten tiltænkt anvendelsesformål eller tiltænkte anvendelsesformål for byggeproduktet i henhold til
den anvendelige harmoniserede tekniske specifikation:
Generel konstruktionstype og anvendelse

Monteringsskruer til gipsplader

Omfattede produktstørrelser

3.9 mm gevinddiameter

Fastgjort materiale og underkonstruktion

Skruens hovedform

DWS C FT (fint gevind): gipsplader på metalprofiler af ståltypen ≥S235;
metalprofiltykkelse ≤ 0.7 mm
DWS C CT (groft gevind): gipsplader på underliggende trækonstruktion
Trompethoved

Skruens gevindform

DWS C FT: fint gevind; DWS C CT: groft gevind

Skruens belægning

Sort fosfateret

4

Navn, registreret handelsnavn eller registreret mærke og producentens kontaktadresse i henhold til artikel 11(5):
Festool Group GmbH & Co. KG, Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen, Tyskland

5

Eventuelt navn og kontaktadresse på fuldmægtig, som udfører opgaverne i henhold til artikel 12 (2): n. a.

6

System eller systemer til vurdering og kontrol af byggeproduktets fortsatte ydeevne i henhold til bilag V: System 4

7

Hvis ydeevnedeklarationen vedrører et byggeprodukt, der er omfattet af en harmoniseret standard: Ingen
oplysninger fra tredjepart kræves i henhold til EN 14566:2009-10

8

Hvis ydeevnedeklarationen vedrører et byggeprodukt, for hvilket der er udarbejdet en europæisk teknisk
vurdering: n. a.

9

Erklæret ydeevne:
Væsentlige kendetegn
Bøjningsstyrke
Udskillelse af farlige stoffer
Udtrækningskraft
Korrosionsbestandighed
Overfladehårdhed
Brandegenskaber

Effekt
Bestået
Bestået
Bestået
≥ 48 timers saltsprøjtetest
≥ 55 HRC
Class A1, bidrager ikke til brand

Harmoniseret teknisk specifikation

EN 14566:2009-10

10 Produktets ydeevne i henhold til nummer 1 og 2 er i overensstemmelse med den erklærede ydeevne ifølge nummer 9.
Producenten er eneansvarlig for udarbejdelsen af denne ydeevnedeklaration i henhold til nummer 4.
Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Wendlingen, den 01. 07. 2013
Dr. M. Zimmer
Forsknings- og udviklingschef

