
 

 

IZJAVA O LASTNOSTIH 
v skladu s Prilogo III k Uredbi (EU) št. 305/2011 ( uredba gradbenih proizvodov ) 

S+P_DoP_07_EN_110283_HBS-9245 Terassofix Vijak cilinder glava 

 
1.) Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka: 

VIJAK LESNI TERRASOFIX C1, s cilindrično glavo in zarezo 
2.) Vrsta, serija ali serijska številka ali kateri koli drug element, ki omogoča identifikacijo gradbenega izdelka, kot je 

potrebno v skladu s členom 11 (4): 
                 9245 - številka serije je prikazana na embalaži 

3.) Predvidena uporaba ali uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavno usklajeno tehnično tehniko 
                  specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec: 
 

Tip artikla Vijak lesni Terrasofix, vijak za uporabo pri gradnji teras iz lesa, s cilindrično glavo in 
zarezo 

Za uporabo v  Lesene konstrukcije 
Obremenitev statična ali kvazistatična obremenitev 
material Nerjaveče jeklo –  1.4006 / AISI 410 -  glej nalepko 1.4006 
Pokrite velikosti Ø 4mm - 4,5mm – 5,0mm 

 
4.) Ime, registrirano blagovno ime ali registrirana blagovna znamka in kontaktni naslov proizvajalca, kot se zahteva v skladu s tem 
do člena 11 (5): 
Schäfer + Peters GmbH, Zeilbaumweg 32, 74613 Öhringen, Germany 
5.) Po potrebi ime in kontaktni naslov pooblaščenega zastopnika, katerega mandat zajema naloge 
iz člena 12 (2): 
Ni pomembno 
6.) Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja stalnosti delovanja gradbenega proizvoda, kot je določeno 
v Prilogi V: 
      Sistem 3 
7.) V primeru izjave o lastnostih gradbenega proizvoda, zajetega v usklajenem standardu: 
Ni pomembno  
8.) V primeru izjave o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega je evropski tehnični tehnični izdelek 
Ocena je bila izdana: 
Ni pomembno  
 
9.) Deklarirane lastnosti 
 

Bistvene značilnosti Dimenzije Osnove izdaje 
ETA 

Dimenzije ETA 11/0283 annex 4.31 / 4.32  
 
 
 
EAD Nr. 
130118-00-0603 

Moment pritrjevanja ETA 11/0283 annex 2 
Karakteristika izvleka ETA 11/0283 annex 2 
Karakteristike izvleka glede na premer glave ETA 11/0283 annex 2 
Karakteristike natezne moči ETA 11/0283 annex 2 
Karakteristika upogiba ETA 11/0283 - 
Krakteristike torzijske jakosti ETA 11/0283 annex 2 
Moment vijačenja ETA 11/0283 annex 2 
Končna in robna oddaljenost vijaka glede na debelino ETA 11/0283 annex 2 
Drsenje vijaka ki si osno obremenjeni ETA 11/0283 annex 2 

 
10.) Učinkovitost izdelka v skladu z odstavkoma 1 in 2 ustreza deklarirani učinkovitosti v št. 9. 
Za ustvarjanje tega izdelka je odgovoren samo proizvajalec v skladu z št. 4. 
 
Podpisal za in v imenu proizvajalca: 
 

Ralf Löffler       
Vodilni produktni manager                       _________________________ 
Öhringen,  15.12.2016      Podpis  


