tschechisch

Prohlášení o vlastnostech
1309-CPD-0205
1.

Dveřní závěs typ:

VL-Band Stahl, trojdilný

2.

Ident. č.:

V55110001

3.

Účel použití:

Dveře

4.

Výrobce:

Dr. Hahn GmbH & Co. KG
Postfach 30 01 09
41181 Mönchengladbach

5.

Systém posuzování stálosti vlastností:

6.

Harmonizovaná norma:

EN 1935:2002

7.

Oznámený subjekt:

PIV, No. 1309, Prüfinstitut Schlösser und
Beschläge, Velbert, provedl jakožto oznámená
zkušební laboratoř dle EN 1935:2002 k bodům
8.1 až 8.9 počáteční zkoušku a vypracoval
zprávu o klasifikaci

8.

Základní charakteristiky:

9.

1

Základní charakteristika

Vlastnost

8.1 Kategorie použití
8.2 Zkušební cykly za nepřetržitého provozu
8.3 Hmotnost dveří
8.4 Požární odolnost
8.5 Bezpečnost
8.6 Odolnost proti korozi
8.7 Odolnost/ochrana proti vloupání
8.8 Třída závěsu
8.9 Nebezpečné látky

4
200.000
100 kg
0
1
4/5
1
12
-

Harmonizovaná technická
specifikace
EN 1935:2002
EN 1935:2002
EN 1935:2002
EN 1634-1
EN 1935:2002
EN 1670:2007
EN 1935:2002
EN 1935:2002
EN 1935:2002

Vlastnost výrobku dle bodů 1 a 2 odpovídá vlastnosti prohlášené v bodě č. 8.

Za výrobce a ve jménu výrobce podepsal(a):

Eckhard Meyer
výkonný ředitel
Mönchengladbach, dne 01.02.2013

Dr. Hahn GmbH & Co. KG - Trompeterallee 163 - 170 - D- 41189 Mönchengladbach - hahn@dr-hahn.de

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: -Rainer Ehle, Dipl.-Ing.
Tel 0049-2051- 95 06 5
Fax 0049-2051-9506 69
Mail: piv.velbert@t-online.de

CE1309

Prohlášení o shodě s EU
Certificate
1309 - CPD - 0205
Podle směrnice Rady evrospkého společenství ze dne 21. prosince 1988 k harmonizaci právních a správních předpisů ohledně
produktů pro stavební účely - 89/106/EHS- (směrnice o produktech pro stavební účely - BPR), změněno směrnicí Rady
evrospkého společenství ze dne 22. července 1993 - 93/68/EHS - v německém právu aplikováno zákonem o produktech pro
stavební účely (BauPG) ze dne 28. dubna 1998 a tímto se potvrzuje že stavební produkt

VL-Band ST
Art. Nr. V55110001

Provedení: 3-dílný dveřní závěs
uveden do oběhu firmou

Dr. Hahn GmbH &Co. KG
Trompeterallee 162-170
41189 Mönchengladbach
a vyrobený v podniku

41189 Mönchengladbach
Trompeterallee 162-170
byl podroben podnikové výrobní kontrole a dodatečné zkoušce pomocí odebraných vzorků podle kontrolního plánu
stanoveného výrobcem a autorizovaným orgánem byla provedena první kontrola důležitých vlastností výrobku, první inspekce
podniku a podnikové výrobní kontroly, běžný dozor, zhodnocení a uznání podnikové výrobní kontroly.
Tento certifikát stvrzuje, že byly použity všechny předpisy o potvrzení shody a výkonových vlastnostech, popsané v příloze ZA
harmonizované normy a že produkt splňuje všechny předepsané požadavky.

EN 1935: 2002
Výrobek Klasifikační klíč

4

7

5

0

1

4(5*)

1

12

*) Závěs splňuje odolnost proti korozi třídy 5 podle EN 1670:2007

Tento certifikát bylo poprvé vystaven 10.04.2013 a platí tak dlouho, dokud nebudou sama podstatně změněna ustanovení v
uvedených harmonizovaných technických specifikacích nebo výrobní podmínky v závodu nebo v podnikové výrobní kontrole.
Razítko certifikačního orgánu
Velbert, 10.04.2013
Rainer Ehle, Dipl.-Ing.
Vedoucí certifikačního orgánu
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Prohlášení o nezávadnosti
Nařízení REACH ES 1907/2006

Vážený zákazníku,
dne 1.6.2007 vstoupilo v platnost nařízení ES 1907/2006 pro registraci, klasifikaci, schvalování a
omezení chemických látek (REACH). Cílem je registrace a klasifikace všech chemikálií používaných v
Evropské unii.
Firma Dr. Hahn GmbH & Co. KG je výrobce dveřních závěsů a tím výrobce takzvaných „výrobků“.
Nevyrábíme žádné vlastní chemické látky, nýbrž je používáme výhradně jako pomocné látky v naší
výrobě. Jako takový „následný uživatel“ nemáme povinnost sami provádět předběžnou registraci,
nýbrž

jsme

odkázání

na

informace

a

obzvlášť

na

registraci

použitých

chemických

látek našimi subdodavateli. Fáze předběžné registrace, která skončila 1. prosince 2008, je už
ukončena a nezpůsobila dosud žádná znatelná omezení v programu našich výrobků a služeb.
Podle našeho aktuální stavu znalostí a dosud předložených informací našich subdodavatelů
neobsahují vám dosud dodané výrobky žádné látky, které jsou uvedeny v seznamu vzbuzujících
mimořádné obavy (SVHC; platného k 20.6.2013) podle přílohy XIV nařízení REACH.
Tyto informace o produktech se opírají o aktuální stav našich znalostí a zkušeností.

Pro další dotazy jsme vám rádi k dispozici.

S pozdravem
Dr. Hahn GmbH & Co. KG

Ulli Cremers
QMB

Mönchengladbach, den 24.06.2013

Dr. Hahn GmbH & Co. KG - Trompeterallee 163 - 170 - D- 41189 Mönchengladbach - hahn@dr-hahn.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

