DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr NKJ/CPR/20170201-A
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu
Unique identification code of the product-type

2. Zamierzone zastosowanie(a)

Zestawy śrubowe AS (klasa) SB do połączeń
niesprężanych
AS (grade) SB assemblies for non-preloaded structural bolting

Budowlane konstrukcje metalowe

Intended use (es)

Structural metallic works

3. Producent

ASMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.
05-820 PIASTÓW REGUŁY K/W-WY AL.JEROZOLIMSKIE 280
http://www.asmet.com.pl

Manufacturer

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych

System 2+

System(s) of AVCP

5. Norma zharmonizowana

PN-EN 15048-1:2008 (EN 15048-1:2007)

Harmonised standard

6. Jednostka lub jednostki notyfikowane
Notified body(ies)

Urząd Dozoru Technicznego jako notyfikowana jednostka
certyfikująca kontrolę produkcji Nr.1433 przeprowadziła
wstępną ocenę zakładu produkcyjnego i Zakładowej Kontroli
Produkcji oraz kontynuuje nadzór , ocenę i ewaluację
Zakładowej Kontroli Produkcji i wydała certyfikat zgodności
ZKP nr. 1433-CPR-0044.
Urząd Dozoru Technicznego - notified production control
certification body No. 1433 performed the initial inspection of the
manufacturing plant and of Factory Production Control and the
continuous surveillance, assessment and evaluation of Factory
Production Control, and issued the certificate No. 1433-CPR-0044 of
conformity of the FPC

7. Deklarowane właściwości użytkowe
Declared performances

Zasadnicze charakterystyki

Właściwości użytkowe

Essential characteristics

Performance

Typ
Type

Klasa własności
Property class

Klasa dokładności wykonania
Product grade

AS 5.8 SB
5.8 / 5

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
Harmonised technical specification

AS 8.8 SB AS 10.9 SB
8.8 / 8

A - dla śrub / for bolts (≤M24)
B - dla śrub / for bolts (>M24)
B - dla nakrętek / for nuts

10.9 / 10

PN-EN 15048-1:2008
EN 15048-1:2007

8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych w pkt.7 właściwości
użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr
305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.
The performance of the product identified in point 1is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued,
in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podpisał w imieniu producenta:
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Reguły 2019-09-03

