
 

Declaration des performances selon le Reglement des Produits de Construction (RPC) UE 305/2011 

/ Deklaracja właściwości użytkowych zgodnie z Przepisami Wyrobów Budowlanych (CPR) UE 

305/2011 

N° 1488-CPD-0193/W /Nr 1488-CPD-0193/W 

1. Code d’identification du produit/ Kod identyfikacyjny produktu: 

Goujon d’ancrage BZ/ Kotwa trzpieniowa BZ 

2. Element d’identification du produit conformement a l’article 11, paragraphe 4/ Numer partii 

produktu, zgodnie z artykułem 11, paragraf 4: 

Voir emballage produit/Zobacz na opakowaniu produktu 

 

3. Usage prevu, conformement a la specification technique harmonisee applicable, come prevu 

par le fabricant/ Przeznaczenie, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną,  przewidziane przez producenta: 
 

Type generique /Opis ogólny Cheville metalique a expansion par vissage a 
couple controle, de fixation dans le beton 
non fissure: diameters M8, M10, M12 et 
M16/Kotwa stalowa z kontrolowanym 
momentem dokręcenia, do mocowania w 
betonie niezarysowanym: średnica M8, M10, 
M12 i M16  

A utiliser dans / Do zastosowania w  Beton non fissure C20/25-C50/60/ Beton 
niezarysowany 
Atmosphere interieure seche/ Suchy klimat 
wewnętrzny 

Categorie/ Opcja 7 

Charge/Obciążenie Statique /Statyczne 

Materiau/Materiał Acier zingue (> 5 um)/ Stal ocynkowana (> 
5um) 

 

4. Nom et address du fabricant, conformement a l’article 11, paragraphe 5/ Nazwa i adres 

producenta, zgodnie z artykułem 11, paragraf 5 

SCELL-IT 28, RUE PAUL DUBRULLE 59854 LESQUIN CEDEX 

5. Nom et addresse  du mandataire dont le mandate couvre les taches vises a l’article 12, 

paragraphe 2/ Nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego 

uprawnienia obejmują  zadania określone w artykule 12, paragraf 2 

Non applicable/Nie dotyczy 
 



6. System d’evaluation et de verification de la constance des performances du produit de 

construction, conformement a l’annexe V/ System oceny i weryfikacji stałości właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego, zgodnie z załącznikiem V 

Systeme  1/System 1 

7. Pour les produits couverts par une Norme harmonisee, identification de l’organisme notifie/ 

W przypadku produktów objętych normą zharmonizowaną, identyfikacja organizacji określa: 

Non applicable/ Nie dotyczy 

 

8. Cas des produits couverts par une evaluation technique europeenne/ W przypadku 

produktów objętych europejską oceną  techniczną: 

L’INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB) a delive l’Agrement Technique Europeen ATE-

11/0124 (29/06/2011) sur la base de l’ETAG001-1&2, Option 7. L’Organisme notifie 1488 a 

realise l’evaluation de la conformite definie dans l’annexe V en systeme 1 et a deliver le 

certificate de conformite 1488-CPD-0193/W/ Instytut Techniki Budowlanej (ITB) wystawił 

Europejską Aprobatę Techniczną ETA -11/0124 (29/06/2011) na podstawie ETAG001-1&2, 

Opcja  7. Organizacja notyfikowana 1488 dokonała  oceny  zgodności określonej   w 

załączniku V do systemu 1 i wydała świadectwo zgodności 1488-CPD-0193 / W / 

9. Performances declarees/Deklarowane właściwości użytkowe: 

Caracteristiques essentielles/ 
Podstawowa charakterystyka 

Performance/Właściwości 
użytkowe 

Specification technique 
harmonisee/Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna 

Resistance caracteristique en 
traction/Charakterystyczna 
wytrzymałość na wyrywanie 

ATE-11/0124, Annexe 6/ ATE-
11/0124, Aneks 6 

 
 
 
 
 
 

ETAG001-1&2 

Deplacement sous charge de 
traction/ Przemieszczenia pod 
wpływem obciążeń 
wyrywających 

Entraxe et distance au bord/ 
Rozstaw i odległość od 
krawędzi 

Resistance caracteristique en 
cisaillement/ charakterystyczna 
odporność  na ścinanie 

ATE- 11/0124, Annexe 7/ ATE- 
11/0124, Aneks  7 

Deplacements sous charge de 
cisaillement/ Przemieszczenia 
pod wpływem obciążeń 
ścinających 

 

10. Les performaces du produit identifie aux points 1 et 2 sont conformes aux performances 

declarees indiquees au point 9. La presente declaration des performances est etablie sous 

la responsabilite du fabricant identifie au point 4/ Właściwości produktu określonego w pkt.  



1 i 2 są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi w pkt 9. Producent, określony 

w pkt. 4,  ponosi odpowiedzialność  za niniejszą deklarację właściwości użytkowych.   

Signe par le fabricant et en son nom par/ Podpisano w imieniu producenta przez: 

FAYTRE Nadia 
Responsible Qualite/Manager ds. Jakości 
Lesquin, 17/06/2013 


