ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
DoP No 12764

1.

Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:
Βλ. στήλη I στο Παράρτημα για τον αριθμό προϊόντος

2.

Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών
κατασκευών, όπως προβλέπει το άρθρο 11 παράγραφος 4:
Δεν εφαρμόζεται

3.

Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική
προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:
Ατομική υγιεινή (PH) – τζακούζι
Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση επικοινωνίας του κατασκευαστή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 11
παράγραφος 5:
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4.

Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση επικοινωνίας του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, η εντολή του οποίου καλύπτει τα
καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:

5.

Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών
κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:
Σύστημα 4

6.

Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών που καλύπτεται από εναρμονισμένο
πρότυπο:
Προσδιορισμός του τύπου προϊόντος με βάση τη δοκιμή τύπου και τον έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο από τον
κατασκευαστή.

7.

Σε περίπτωση δήλωσης απόδοσης σχετικά με προϊόν του τομέα δομικών κατασκευών για το οποίο έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή τεχνική
αξιολόγηση:
Δεν εφαρμόζεται

8.

Δηλωθείσα απόδοση

Ουσιώδη χαρακτηριστικά

9.

Απόδοση

Προστασία από την παγίδευση μαλλιών (HE)

Εγκρίνεται

Δυνατότητα καθαρισμού (CA)

Εγκρίνεται

Αντοχή (DA)

Εγκρίνεται

Εναρμονισμένη τεχνική
προδιαγραφή
EN 12764:2004+A1 :2008

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στο σημείο 9. Η
παρούσα δήλωση απόδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Ing. G. Vrieling, QA-Manager
Arnhem, 13-08-2015
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