
 
PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH                                                                                                                 

 podle Přílohy III Nařízení EU č. 305/2011, (Nařízení o stavebních výrobcích) 
Nr. 001/04-0023/2013/01 

 
1.) Jednoznačné označení typu výrobku:  

ejotherm STR U, ejotherm STR U 2G 
 
2.) Typové a sériové číslo, číslo šarže nebo jiné označení k identifikaci stavebního výrobku podle článku 11, oddíl 4: 

viz balení / etiketa výrobku 
 
3.) Výrobcem zamýšlený účel použití nebo zamýšlené účely použití stavebního výrobku podle používaných 

harmonizovaných technických specifikací:   
Šroubovací hmoždinka pro upevnění vnějších tepelně izolačních systémů s omítkou do betonu a zdiva;  
Kategorie použití: A,B,C,D,E 

      Délky hmoždinek: 115 – 455 mm (ejotherm STR U / STR U 2G) 
 
4.) Jméno, zanesené obchodní jméno a kontaktní adresa výrobce podle článku 11, oddíl 5: 

EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe, Německo 
 
5.) Případné jméno nebo kontaktní adresa zplnomocněné osoby, která je pověřena úlohami podle článku 12, oddíl 2:  

není relevantní 
 
6.) Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností:  

Systém 2+ 
 
7.) V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:  

není relevantní  
 
8.) V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který bylo vydáno stavebně technické 

posouzení:  
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) vydal na základě ETAG 014 Evropské technické posouzení ETA–04/0023. 
MPA Universität Stuttgart -Otto-Graf-Institut-, NB 0672 provedl počáteční zkoušku podle systému 2+ a vydal Protokol 
o počáteční zkoušce typu (Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle) pod číslem 0672-
CPD-0045. 

 
9.) deklarované vlastnosti  
 

základní charakteristiky vlastnosti výrobku harmonizované technické 
specifikace 

charakteristické únosnosti NRk viz ETA-04/0023 
Příloha 11, tabulka 7 

ETAG 014: 2011 

chování při posunu 
 

viz ETA-04/0023 
Oddíl: 4.2.4, tabulka 4.1 

ETAG 014: 2011 

bodový prostup tepla (hodnota χ)  viz ETA-04/0023 
Oddíl: 4.2.5, tabulka 4.2 

EOTA TR 25 

tuhost talířku 
 

viz ETA-04/0023 
Oddíl: 4.2.6, tabulka 4.3 

EOTA TR 26 

 
10.) Vlastnosti výrobku podle čísel 1 a 2 odpovídají deklarovaným vlastnostem podle čísla 9. Zodpovědný za vystavení 

tohoto prohlášení o vlastnostech je sám výrobce podle čísla 4.  
 

Podepsaný za výrobce a jménem výrobce: 

 

 

________________________________Dr. Frank Dratschmidt / jednatel společnosti_________________________________ 
                                                                         (jméno a funkce) 

 
 
Bad Laasphe, den 27.05.2013__________________________             _____________________________________________ 

(místo a datum vydání)                    (podpis) 

 
 


