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1. Numer deklaracji DOP-320812-2013

2. Kod wyrobu CT 08120

3. Numer wyrobu 320812

4. Zastosowanie Łączniki DMX? przeznaczone są do łączenia konstrukcyjnych elementów drewnianych o klasie wytrzymałości, co 
najmniej C24 wg EN 338, w zamocowaniach spełniającyh wymagania bezpieczeństwa konstrukcji w rozumieniu 
Wymagania Podstawowego 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011. W obiektach 
projektowanych zgodnych z EN 1995-1-1(Eurokod 5)

5. Nazwa CT 08120 Wkręt 8x120

6. Producent DOMAX Sp. z o.o. Łężyce, al. Parku Krajobrazowego 109 84-207 Koleczkowo, Polska

7. Przedstawiciel nd

8. System oceny zgodności 2+

Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna

     

 jednostka notyfikowana 
nazwa

jednostka notyfikowana 
numer

system oceny według dokumentu europejski dokument oceny

Zakładowa kontrola produkcji Instytut Techniki 
Budowlanej

1488 2+ 1020-CPD-070045614 -

Ocena techniczna Technický a zkušební 
ústav stavební Praha

zobowiązania z tytułu 
wierzytelności 
stwierdzonej niniejszą 
fakturą.

2+ ETA- 13/0393 ETAG-015

 notyfikowana jednostka certyfikująca kontrolę produkcji wydaje certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji na podstawie wstępnej inspekcji zakładu produkcyjnego 
i zakładowej kontroli produkcji oraz stałego nadzoru, oceny zakładowej kontroli produkcji.

9. Deklarowane właściwości użytkowe

zasadnicze charakterystyki właściwości użytkowe według dokumentu

Bezpieczeństwo pożarowe  

Reakcja na ogień A1 ETA-13/0393

Odporność na ogień NPD ETA-13/0393

Higiena, zdrowie i środowisko Materiał bezpieczny ETA-13/0393

Bezpieczeństwo użytkowania NPD ETA-13/0393

Ochrona przed hałasem NPD ETA-13/0393

Oszczędność energii i ochrona cieplna NDP ETA-13/0393

Zabezpieczenia antykorozyjne min. Fe/Zn 12c ETA-13/0393

Moment charakterystyczny uplastycznienia części 
gładkiej My,k (Nmm)

22 600 ETA -13/0393

Moment charakterystyczny uplastycznienia części 
gwintowanej My,k (Nmm)

- ETA -13/0393

Wytrzymałość charakterystyczna na wyciąganie fax, k 
(N/mm2)

14,7 (na głębokość 480 kg/m3) ETA -13/0393

Wytrzymałość charakterystyczna wkrętu na 
przeciąganie łba fhead, k (N/mm2)

21,85 (na głębokość 530 kg/m3) ETA-13/0393

Nośność charakterystyczna na rozciąganie ftens, k (N) 24,4 ETA-13/0393

Stosunek nośności na skręcanie, do momentu 
wkręcania ftor, k / Rtor, k

4,4 ETA-13/0393

Charakterystyczna nośność na skręcanie f tor, k (Nm) 28,65 ETA-13/0393

Grubość powłoki antykorozyjnej μm 15 ETA- 13/0393

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana 
zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta w pkt 4. W imieniu producenta podpisał:


