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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

DoP Αριθ. 0756-CPD-0441 - EL 

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: 

fischer αγκύριο υποσκαφής    FZP II T για "Royal Mosa πέτρα'' 

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος 

του τομέα των δομικών κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4: 

ETA-11/0465, σημείωση 1 – 4 

 

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα 

εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή: 

 
 

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 11 παράγραφος 5: 

fischerwerke GmbH & Co. KG, Weinhalde 14 - 18, 72178 Waldachtal, Germany 

 

5. Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του 

οποίου καλύπτει τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2: --- 

 

6. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του 

τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V: 2+ 
 

7. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από 

εναρμονισμένο πρότυπο: --- 

 

8. Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει 

εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική αξιολόγηση: 

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) εξέδωσε ETA-11/0465 

βάσει του CUAP, ETA-11/0465.  

MPA Darmstadt 0756-CPD εκτελείται  

i) την αρχική επιθεώρηση της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο· 

ii) τη συνεχή εποπτεία, εξέταση και αξιολόγηση του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο.  

βάσει του συστήματος 2+ και εξέδωσε πιστοποιητικό σταθερότητας της απόδοσης 0756-CPD-0441. 

 

9. Δηλωθείσα απόδοση 

γενικός τύπος Ειδικό αγκύριο για την στερέωση πλάκων σε πρόσοψη

για χρήση σε πλάκες πρόσοψης από  κεραμικό"Royal  Mosa ΄΄  (EN 14411)

φόρτιση Στατική 

ανοξείδωτος χάλυβας 

σε εσωτερικούς στεγνούς χώρους αλλά και  εξωτερικά χωρίς  ιδιαίτερα 

επιθετικές συνθήκες 

 μεγέθη: 

FZP II T 11x6 / FZP II T 11x8 / FZP II T 11x9

υλικό
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10. Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που 

δηλώθηκε στο σημείο 9. 

 

Η παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται 

στο σημείο 4: 

 

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από: 

   

Wolfgang Hengesbach Andreas Bucher  

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. Dipl.-Ing. 

Zulassungen & Technische Dokumente Forschung & Technologietransfer 

 

Waldachtal, 2013-06-19 

Ουσιώδη χαρακτηριστικά Μέθοδος σχεδιασμού Απόδοση
Εναρμονισμένη τεχνική 

προδιαγραφή

ETA-11/0465, 

Annex 7 - 11
ETA-11/0465, σημείωση 6

ETA-11/0465, 

Annex 7 - 11
ETA-11/0465, σημείωση 6

ETA-11/0465, 

Annex 7 - 11
ETA-11/0465, σημείωση 6

CUAP, ETA-11/0465

χαρακτηριστική εφελκυστική αντοχή

χαρακτηριστική διατμητική αντοχή

ελάχιστη απόσταση αξόνων και από την ακμή


