KOELNER HUNGÁRIA KFT
2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u.34
tel: 24/ 520-400 * fax: 24/ 520-401

Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat
A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek műszaki
követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályiról szóló 3/2003. (I.25.) BMGKM-KvVM együtes rendelet 5. számú melléklette alapján

Termék szállítója:
gyártó: *
forgalmazó: Koelner Hungária Kft. 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u.34
Termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasználási területe
D fejű vagy süllyesztett fejű önmetsző lemezcsavar
általános rögzítéstechnikai célokra, az ipar minden területén, de elsődlegesen tárgyak rögzítése
acéllemezhez, aluminiumlemezhez vagy műanyagokhoz
Termék azonosításához szükséges adatok:
A termék csomagolásán feltűntetve
Különleges használati feltételek:
Gyártás dátuma:
Csomagoláson feltűntetve*
Kijelölt szervezetek:
Gyártóműben ISO 3269 szerinti ellenőrzés.
Műszaki specifikációk:
Méret
Legkisebb
1. D fejű vagy önmetsző lemezcsavar
szakítóDIN 7981 szabvány szerint
szilárdság
N/mm2
2. süllyesztett fejű önmetsző lemezcsavar
mm
3,5
DIN 7982 szabvány szerint
700
3,9
700
alapanyag:
4,2
700
A2 (ISO 1.4301, AISI 304, X5CrNi 18.10)
4,8
700
Felületkezelés:
5,5
700
natúr
6,3
700

Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje:
Ezen nyilatkozat érvényes a Koelner Hungária Kft. által 2011. január 1. után eladott
termékekre, valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig.

Dunaharaszti, 2011.január.1
Tari András
Ügyvezető
* Amennyiben a csomagoláson nincs feltüntetve: a gyártás dátumát és a termék gyártóját
a Koelner Hungária Kft ügyviteli rendszere tartja nyilván. A gyártás dátuma és a termék gyártója
a számlaszám alapján mindig lekérdezhető.

A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a Koelner Hungária Kft. által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával
együtt érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.

KOELNER HUNGÁRIA KFT
2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u.34
tel: 24/ 520-400 * fax: 24/ 520-401

Szállítói Megfelelőségi Nyilatkozat
A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek műszaki
követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályiról szóló 3/2003. (I.25.) BMGKM-KvVM együtes rendelet 5. számú melléklette alapján

Termék szállítója:
gyártó: *
forgalmazó: Koelner Hungária Kft. 2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos u.34
Termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasználási területe
Acél terpesztődűbel, általános rögzítéstechnikai célokra, az ipar minden területén,
de elsődleges céllal tárgyak rögzítése betonhoz.
Termék azonosításához szükséges adatok:
A termék csomagolásán feltűntetve
Különleges használati feltételek:
Gyártás dátuma:
Csomagoláson feltűntetve*
Kijelölt szervezetek:
Gyártóműben ISO 3269 szerinti ellenőrzés.
Műszaki specifikációk:
Acél terpesztődűbel
Méret
Kihúzóerő
mm
Kn
M6
alapanyag: C1008 acél
9,50
M8
13,50
M10
Felületkezelés:
19,50
kék horganyzott:
M12
29,00
3-5 mikron galvanikus horganyzás
M16
48,50
M20
59,00

Figyelem!
A megadott értékek C20/25 minőségű betonban mért tesztértékek
és statikus terhelésre vonatkoznak.
A biztonságos rögzítés érdekében a tényleges kihúzóerő nem haladhatja meg
a tesztérték 25%-át!

Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje:
Ezen nyilatkozat érvényes a Koelner Hungária Kft. által 2010. január 1. után eladott
termékekre, valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig.

Dunaharaszti, 2010.január.1
Tari András
Ügyvezető
* Amennyiben a csomagoláson nincs feltüntetve: a gyártás dátumát és a termék gyártóját
a Koelner Hungária Kft ügyviteli rendszere tartja nyilván. A gyártás dátuma és a termék gyártója
a számlaszám alapján mindig lekérdezhető.

A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a Koelner Hungária Kft. által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával
együtt érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.

