
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT   

DoP: 0058  
ehhez: termoz SV II ecotwist (Műaﾐyag düHel HetoﾐHaﾐ és falazatHaﾐ való haszﾐálatra ) – HU 

 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: DoP: 0058  

2. Felhasználás célja(i):   Vakolt, többrétegű hőszigetelő reﾐdszerekhez ふWDVSぶ a szélteher továbbvezetésére, Lásd 

függelék, mellékletek B 1  -  B 3 

3. Gyártó:   fischerwerke GmbH & Co. KG, Klaus-Fischer-Straße 1, 72178 Waldachtal, Németország  

4. A ﾏeghatalﾏazott képviselő:   --  

5. Az AVCP-rendszer(ek):  2+ 

6. Az európai értékelési dokumentum:  EAD 330196-01-0604 

Európai ﾏűszaki értékelés:   ETA-12/0208; 2017-05-26 

A ﾏűszaki értékelést végző szerv:  DIBt 

Bejelentett szerv(ek):   1343 – MPA Darmstadt 

7. A ﾐyilatkozatHaﾐ szereplő teljesítﾏéﾐyふekぶ:  

    Mechanikus szilárdság és stabilitás (BWR 1), Biztonság és akadálymentesség a használat során (BWR 4)  

 Jelleﾏző elleﾐállás: ld. a Mellékletet, különösen ezt a mellékletet: C 1 

 Perem - és tengelytávolságok: ld. a Mellékletet, különösen ezt a mellékletet: B 2 

 Elmozdulások: ld. a Mellékletet, különösen ezt a mellékletet: C 2 

    Energy economy and heat retention (BWR 6)  

 Poﾐtbeli hőátadási téﾐyező: ld. a Mellékletet, különösen ezt a mellékletet: C 2 

8. Megfelelő ﾏűszaki dokuﾏeﾐtáIió és/vagy egyedi ﾏűszaki dokuﾏeﾐtáIió:   ---  

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek 

ﾏegfelelőeﾐ e teljesítﾏéﾐyﾐyilatkozat kiadásáért kizárólag a feﾐt ﾏeghatározott gyártó a felelős.  

A gyártó ﾐevéHeﾐ és részéről aláíró szeﾏély:  

Andreas Bucher, Dipl.-Ing.     Wolfgang Hengesbach, Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing. 

   

Tumlingen, 2017-06-02 

- Ez a Teljesítﾏéﾐy ﾐyilatkozat külöﾐHöző ﾐyelvekeﾐ elkészült.. Vitás értelmezés esetén az angol verzió az irányadó!.  

- A ﾏelléklet a ふﾐyelvseﾏleges forﾏáHaﾐ ﾏegadottぶ törvéﾐyi előírásokoﾐ túl öﾐkéﾐteseﾐ ﾏegadott, kiegészítő 
információkat is tartalmaz angolul. 

 



Specific part 

1 Technical description of the product 

 The fischer termoz SV II ecotwist screwed-in anchor consist of an anchor sleeve and a screw 
plate in different colours, both made of polyamide and an accompanying specific screw of 
galvanised steel. 

 An illustration and the description of the product are given in Annex 1.  

2 Specification of the intended use in accordance with the applicable European 
Assessment Document 

 The performances given in Section 3 are only valid if the anchor is used in compliance with the 
specifications and conditions given in Annex B. 

 The verifications and assessment methods on which this European Technical Assessment is 
based lead to the assumption of a working life of the anchor of at least 25 years. The indications 
given on the working life cannot be interpreted as a guarantee given by the producer, but are to 
be regarded only as a means for choosing the right products in relation to the expected 
economically reasonable working life of the works. 

3 Performance of the product and references to the methods used for its assessment 

3.1 Mechanical resistance and stability (BWR 1) 
 Requirements with respect to the mechanical resistance and stability of non- load bearing parts 

of the works are not included in this Essential requirement but are under the Essential 
Requirement safety in use.

3.2 Safety and accessibility in use (BWR 4) 

Essential characteristic Performance

Characteristic resistance See Annex C 1

Edge distances and spacing See Annex B 2

Displacements See Annex C 2

3.3 Energy economy and heat retention (BWR 6) 

Essential characteristic Performance

Point thermal transmittance See Annex C 2

4 Assessment and verification of constancy of performance (AVCP) system applied, with 
reference to its legal base 

 In accordance with EAD No. 330196-01-0604, the applicable European legal act is: 
[97/463/EC].

 The system to be applied is: 2+ 
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