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1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
 Zománcozott acél mosdók, a gyártás helye: delbrücki gyár
 DIN EN 14688:2006 és DIN EN 14296:2005

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék 
 azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
 Az Zománcozott acél mosdók egyértelműen azonosíthatók a csomagolásukon elhelyezett cikkszámokról.

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az   
 alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
 Személyes higiéniára.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe  
 a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
 Bette GmbH & Co. KG
 Heinrich-Bette-Straße 1
 33129 Delbrück

5.         Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a   
 megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
           Nem releváns.

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V.  
 mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
 A teljesítmény állandóságának ellenőrzése a 4. rendszer szerint történik.

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat  
 esetén:
 A Bette GmbH & Co. KG megtette a teljesítménynyilatkozatra vonatkozó, az EN 14688:2006 és
 EN 14296:2005 szerinti, a 4. rendszernek megfelelő szükséges lépéseket, és a következőt állította ki:  
 20130918_LE5_CPR sz. teljesítménynyilatkozat

8.         Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki   
 értékelést adtak ki:
            Nem releváns.

9. Deklarált teljesítmény DIN EN 14688:2006 szerint:

Lényeges tulajdonságok  Teljesítmény  Harmonizált műszaki specifikáció
Tisztíthatóság    megfelelt  EN 14688:2006
Statikus terhelhetőség   megfelelt  EN 14688:2006
A túlfolyó elfolyási értéke   CL 25   EN 14688:2006
Tartósság    megfelelt  EN 14688:2006

10. Deklarált teljesítmény DIN EN 14296:2005 szerint:

Lényeges tulajdonságok  Teljesítmény  Harmonizált műszaki specifikáció
Tisztíthatóság    megfelelt  EN 14296:2005
Statikus terhelhetőség   megfelelt  EN 14296:2005
Tartósság    megfelelt  EN 14296:2005

11. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat  
 szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó 
 a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Delbrück, 18.09.2013

Thilo C. Pahl
Ügyvezető társasági tag


