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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

(DoP) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów 
budowlanych (CPR) nr 305/2011

DoPNo. 10/0280 - pl

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Quick-fix anchor BAZ (A4, HD, HCR)

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

ETA-10/0280, załącznik A1
Numer serii: patrz opakowanie produktu.

3. Przeznaczenie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną
specyfikacją techniczną, zgodnie z przewidywaniami producenta:

TYP Kotwa rozprężna z kontrolowanym momentem obrotowym
Dla użycia Beton zarysowany i niezarysowany C20 / 25 - C50 / 60 

(EN206) rozmiary: M8, M10, M12 i M16
Opcja / Kategoria 1 

Obciążenie Statyczne i quasi-statyczne, pożarowe (TR020)
Material Stal ocynk galwaniczny:

tylko suche warunki wewnętrzne
  rozmiary objęte: M8, M10, M12 i M16
Stal nierdzewna (oznaczenie A4):
Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne bez szczególnych 

warunków agresywnych obejmuje rozmiary: M8, M10, M12 i M16
Stal ocynkowana ogniowo (oznaczenie HD):
tylko suche warunki wewnętrzne
  rozmiary objęte: M8, M10, M12 i M16
Stal o wysokiej odporności na korozję (oznaczenie HCR):
Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne w szczególnie 
agresywnych warunkach obejmuje rozmiary: M8, M10, M12 i M16

Zakres temperatur
jeśli dotyczy - 

4. Imię i nazwisko, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres kontaktowy
producenta zgodnie z wymaganiami zgodnie z art. 11 ust. 5:

CELO Befestigungssysteme GmbH
Industriestrasse 6

86551, Aichach, Deutschland

5. W stosownych przypadkach, nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego
pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2: -

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w
Załączniku V: System 1

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą
zharmonizowaną: -

8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego została
wydana europejska ocena techniczna:

9. VTT EXPERT SERVICES LTD, Certyfikacja i zatwierdzanie produktów, Finlandia

wydany:

ETA-10/0280

na podstawie:
ETAG 001-1 i 2, opcja 1
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Jednostka notyfikowana 0809 wykonana w Systemie 1: 
-  wstępne badanie typu produktu,
-  wstępna inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji,
-  ciągły nadzór, ocena i akceptacja zakładowej kontroli produkcji.

i wydano:
Certyfikat zgodności 0809 - CPD - 0686 

9. Deklarowane właściwości:

Charakterystyka Metoda projektowania Wykonanie Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Wytrzymałość na 
rozciąganie

ETAG 001, Anhang C or 
CEN/TS 1992‐4:2009 

ETA-10/0280, annex C1 

ETAG 001, 1&2 

Wytrzymałość na 
ścinanie 

ETAG 001, Anhang C or 

CEN/TS 1992‐4:2009 
ETA-10/0280, annex C2 

Odporność dla kategorii 
właściwości 
sejsmicznych C1

EOTA TR 045 ETA-10/0280, annex C6 

Przemieszczenie dla 
stanu granicznego 
użytkowalności

ETAG 001 annex C ETA-10/0280, annex C5 

Jeżeli zgodnie z art. 37 lub 38 w specjalnej dokumentacji technicznej zastosowano wymagania, 
z którymi wyrób jest zgodny: -

10. Właściwości produktu określone w punktach 1 i 2 są zgodne z właściwościami deklarowanymi w
punkcie 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego 
w punkcie 4.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Krzysztof Stefański

stanowisko:

Porduct manager 
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