
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  

Nr 0026 – PL 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: fischer system iniekcyjny FIS V do mocowania w murach  

2. Zamierzone zastosowanie  

Produkt Zamierzony cel zastosowania  

Metalowe łąIzﾐiki, przezﾐaIzoﾐe do 
wklejania do murów 

)akotwieﾐia, które spełﾐiają wyﾏagaﾐia w zakresie wytrzyﾏałośIi ﾏeIhaﾐiIzﾐej i 
staHilﾐośIi oraz HezpieIzeństwa użytkowaﾐia. Służy do ﾏoIowaﾐia eleﾏeﾐtów 
konstrukcyjnych (takiIh, które odpowiadają za staHilﾐość i HezpieIzeństwoぶ luH do 
IiężkiIh eleﾏeﾐtów, zoHaIz dodatek, w szIzególﾐośIi aﾐeksy B 1 do B 12 

 

3. Producent:   fischerwerke GmbH & Co. KG, Otto-Hahn-Straße 15, 79211 Denzlingen, Niemcy 

4. Upoważﾐioﾐy przedstawiIiel:   --  

5. System(-yぶ oIeﾐy i weryfikaIji stałośIi właśIiwośIi użytkowyIh:  1 

6a. Norma zharmonizowana: --- 

Jednostka lub jednostki notyfikowane:   ---  

6b. Europejski dokument oceny:   ETAG 029; 2013-04 

Europejska ocena techniczna:  ETA-10/0383; 2015-06-17 

Jednostka dsoceny technicznej:  DIBt 

Jednostka lub jednostki notyfikowane:   1343 – MPA Darmstadt 

7. Deklarowaﾐe właśIiwośIi użytkowe:   

Wytrzyﾏałość ﾏeIhaﾐiIzﾐa i staHilﾐość osadzeﾐia (BWR 1)  

Istotne właśIiwośIi  wyroHu Funkcjonowanie 

Nośﾐość IharakterystyIzﾐa ﾐa wyrywaﾐie i śIiﾐaﾐie )oHaIz dodatek, w szIzególﾐośIi aﾐeksy C 1 do C 75 

Nośﾐość IharakterystyIzﾐa ﾐa ﾏoﾏeﾐt zgiﾐająIy )oHaIz dodatek, w szIzególﾐośIi aﾐeks C 76 

PrzeﾏieszIzeﾐia pod wpływeﾏ oHIiążeń śIiﾐająIyIh i wyrywająIyIh )oHaIz dodatek, w szIzególﾐośIi aﾐeks C 78 

WspółIzyﾐﾐik redukIyjﾐy dla testów ﾐa Hudowie (ß-WspółIzyﾐﾐik) )oHaIz dodatek, w szIzególﾐośIi aﾐeks C 78 

Odstępy kotew od krawędzi i odstępy osiowe Zobacz dodatek, w szczególﾐośIi aﾐeksy C 1 do C 75 

 

OIhroﾐa przeIiwpożarowa (BWR 2) 

Istotﾐe właśIiwośIi  wyroHu Funkcjonowanie 

ReakIja ﾐa ogień Kotwy spełﾐiają wyﾏagaﾐia dla klasy Aヱ 

Odporﾐość ﾐa działaﾐie ogﾐia WłaśIiwośIi użytkowe ﾐieokreśloﾐe 

 

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:  ---  

WłaśIiwośIi użytkowe określoﾐego powyżej wyroHu są zgodﾐe z zestaweﾏ deklarowaﾐyIh właśIiwośIi użytkowyIh. 

Niﾐiejsza deklaraIja właśIiwośIi użytkowyIh wydaﾐa zostaje zgodﾐie z rozporządzeﾐieﾏ ふUEぶ ﾐr ンヰ5/ヲヰヱヱ ﾐa wyłąIzﾐą 
odpowiedzialﾐość produIeﾐta określoﾐego powyżej.  

W iﾏieﾐiu produIeﾐta podpisałふ-a):  

Andreas Bucher, Dipl.-Ing.     Wolfgang Hengesbach, Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. 

   

Tumlingen, 2015-07-20 

- Niniejsza DeklaraIja WłaśIiwośIi UżytkowyIh została przygotowaﾐa w różﾐyIh językaIh. W razie wątpliwośIi w 
interpretacji, wersja angielska jest zawsze miarodajna.  

- Dodatek zawierająIy doHrowolﾐe i uzupełﾐiająIe iﾐforﾏaIje w języku aﾐgielskiﾏ, ふﾐeutralﾐe językowoぶ a wykraIzająIe 
poza wymagania prawne. 

 



Specific Part 

1 Technical description of the product 

 The fischer injection system FIS V for masonry is a bonded anchor (injection type) consisting of 
a mortar cartridge with injection mortar fischer FIS V, FIS VS and FIS VW, a perforated sieve 
sleeve and an anchor rod with hexagon nut and washer or an internal threaded rod in the range 
of M6 to M16. The steel elements are made of zinc coated steel, stainless steel or high 
corrosion resistant steel. 

 The anchor rod is placed into a drilled hole filled with injection mortar and is anchored via the 
bond between steel element, injection mortar and masonry and mechanical interlock. 

 The product description is given in Annex A. 

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European 
Assessment Document 

The performances given in Section 3 are only valid if the anchor is used in compliance with the 
specifications and conditions given in Annex B. 

The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is 
based lead to the assumption of a working life of the anchor of at least 50 years. The indications 
given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, but are to 
be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected 
economically reasonable working life of the works. 

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment 

3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1) 

Essential characteristic Performance 

Characteristic resistance for tension and shear loads See Annex C 1 – C 75 

Characteristic resistance for bending moments See Annex C 76 

Displacements under shear and tension loads See Annex C 78 

Reduction Factor for job site tests (く-Factor) See Annex C 78 

Edge distances and spacing See Annex C 1 – C 75 

3.2 Safety in case of fire (BWR 2) 

Essential characteristic Performance 

Reaction to fire Anchorages satisfy requirements for 
Class A1

Resistance to fire No performance assessed  

3.3 Hygiene, health and the environment (BWR 3) 

Regarding dangerous substances there may be requirements (e.g. transposed European 
legislation and national laws, regulations and administrative provisions) applicable to the 
products falling within the scope of this European Technical Assessment. In order to meet the 
provisions of Regulation (EU) No 305/2011, these requirements need also to be complied with, 
when and where they apply. 



3.4 Safety in use (BWR 4) 

The essential characteristics regarding Safety in use are included under the Basic Works 
Requirement Mechanical resistance and stability. 

4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with 
reference to its legal base 

 In accordance with guideline for European technical approval ETAG 029, April 2013 used as 
European Assessment Document (EAD) according to Article 66 Paragraph 3 of Regulation (EU) 
No 305/2011 the applicable European legal act is: [97/177/EC]. 

 The system to be applied is: 1 






























































































































































































