
DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO  

N.o 0015 – PT 

1. Código de identificação único do produto-tipo: fischer Anchor bolt FBN II, FBN II A4  

2. Utilização(ões) prevista(s):   

Produto Utilização/ões pretendida/s 

Âncora de expansão controlada por binário Fixação pós-instalada em betão não fissurado, Ver anexo, especialmente 
anexos B 1  -  B 3 

 

3. Fabricante:  fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, 72178 Waldachtal, Alemanha  

4. Mandatário:   --  

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):   1 

6a. Norma harmonizada: --- 

Organismo(s) notificado(s):   ---  

6b. Documento de Avaliação Europeu   ETAG 001; 2013-04 

Avaliação Técnica Europeia  ETA-07/0211; 2016-05-19 

Organismo de Avaliação Técnica:  DIBt 

Organismo(s) notificado(s):   1343 – MPA Darmstadt 

7. Desempenho(s) declarado(s):  

Resistência mecânica e estabilidade (BWR 1)  

Característica essencial Desempenho 

Resistência característica para cargas de tensão e cisalhamento Ver anexo, especialmente anexos C 1 e C 2 

Distâncias de borda e espaçamento Ver anexo, especialmente anexos C 1 e C 2 

Deslocamentos sob tensão em cargas cisalhantes Ver anexo, especialmente anexo C 3 

 

Segurança em caso de incêndio (BWR 2) 

Característica essencial Desempenho 

Reacção ao fogo As fixações satisfazem os requisitos da Classe A 1 

Resistência ao fogo NPD 

 

8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:   ---  

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A 

presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva 

responsabilidade do fabricante identificado acima.  

Assinado por e em nome do fabricante por:  

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

   

Tumlingen, 2016-05-25 

- Este DoP foi preparado em diferentes línguas. Em caso de litígio sobre a interpretação, a versão em inglês prevalecerá 

sempre.  

- O Anexo inclui informações voluntárias e complementares em inglês que excedem os requisitos legais (linguisticamente 

especificados). 

 



Specific Part 

1 Technical description of the product 

 The fischer Bolt anchor FBN II and FBN II A4 is an anchor made of zinc plated, hot-dip 
galvanised or stainless steel which is placed into a drilled hole and anchored by torque-
controlled expansion. 

 Product and 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
in concrete 

See Annex C 1 and C 2

Edge distances and spacing See Annex C 1 and C 2

Displacements under tension and shear loads See Annex C 3

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 determined (NPD)

3.3 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 001, 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: [96/582/EC]. 

 The system to be applied is: 1 
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