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Prohlášení o vlastnostech 
č. LE001_2013_CS 

 
1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 

Výztuž proti protlačení Schöck Bole® dle ETA 13/0076 
 

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 
11 odst. 4: 

Identifikace stavebního výrobku je dána jeho typovým označením uvedeným na praporku 
prvního trnu ve spojení s projektovou dokumentací 

 
3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou 

technickou specifikací podle předpokladu výrobce: 
Výztuž proti protlačení s dvouhlavými trny pro bodově zatížené desky a základy 

 
4. Jméno, firma nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:  

Schöck Bauteile GmbH, Vimbucher Straße 2, D-76534 Baden-Baden 
 

5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků podle přílohy V: 
Systém 1+ 

 
6. Oznámený subjekt Versuchsanstalt für Stahl Holz und Stein, Universität Karlsruhe (TH), D-76128 

Karlsruhe (Zkušební ústav pro ocelové, dřevěné a kamenné výrobky, VUT Karlsruhe) provedl počáteční 
inspekci výrobního závodu, zkoušky vzorků stavebních výrobků a průběžný dozor nad podnikovou výrobní 
kontrolou dle systému 1+ a Evropského technického certifikátu ETA 13/0076 a vystavil prohlášení o shodě 
0769 – CPD - 135014-1.  
 

7. Vlastnosti uvedené v prohlášení: 
Základní charakteristiky Vlastnost Harmonizovaná 

technická 
specifikace 

Průměr trnů dA 10, 12, 14, 16, 20, 25 mm 

ETA 13/0076 

Průměr hlavy trnu dK 3·dA 
Druh oceli B500B, fyk= 500 MPa, fuk= 550 MPa,  
Únavová pevnost σRs,k= 70 MPa 
Reakce na oheň Třída A1 
Třída požární odolnosti Tyto vlastnosti jsou uvedeny v projektové 

dokumentaci dle ETA 13/0076 pro konkrétní 
projekt. 

Odolnost proti protlačení 
Vzdálenosti trnů 
Výška trnů 
 
8. Vlastnosti výrobku uvedené v bodě 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto prohlášení 

o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 
 
 
Podepsáno za výrobce a jeho jménem:                            ....………………………………………………… 

       (jméno a funkce) 
 
 
……………………………..    ………………………………………… 
 (místo a datum vydání)    (podpis) 
 
 

 

Hubert Fritschi, head of development department 

Baden-Baden, 24.06.2013 


