DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA
LE_0892165_00_M_Acryldichtstoff
Is é seo an leagan a aistríodh ón nGearmáinis. Má tá aon amhras ort tá feidhm ag an bunleagan
Gearmáinise.
1. Cód aitheantais uathúil an chineáil táirge:
Séaltán aicrileach
Uimh. Earra 0892165; 089216901; 08921691
EN 15651- 1:F-INT
2. Uimhir chineáil, uimhir bhaisce nó sraithuimhir nó comhartha aitheantais eile chun an táirge tógála a aithint de réir airteagail 11,
mír 4:
Uimhir bhaisce: féach an pacáistiú
3. Úsáid nó úsáidí atá beartaithe ag an déantúsóir don táirge tógála de réir na sonraíochta teicniúla comhchuibhithe is infheidhme:
Séaltáin siúnta d’eilimintí aghaidhe
EN 15651-1:F- INT
4. Ainm, ainm trádála cláraithe nó branda cláraithe agus seoladh teagmhála an déantúsóra de réir airteagail 11 mír 5:
Adolf Würth GmbH & Co. KG
Reinhold- Würth-Str. 12 - 17
D – 74653 Künzelsau
5. Ainm agus seoladh teagmhála an duine údaraithe a bhfuil de chúram air/uirthi na tascanna a chomhlíonadh de réir airteagail 12,
mír 2, má bhaineann:
Ní bhaineann
6. Córas nó córais chun seasmhacht feidhmíochta an táirge thógála a mheas agus a scrúdú de réir iarscríbhinne V:
Córas 4
Córas 3 maidir le hiompar i gcás dóiteáin
7. I gcás an dearbhú feidhmíochta a bhaineann le táirge tógála atá faoi réir caighdeán comhchuibhithe:
Tá an scrúdú maidir le hiompar i gcás dóiteáin de réir córas 3 déanta ag an ionad a dtugtar fógra dó, SKZ
TeConA GmbH (1213), agus tá an méid seo a leanas deimhnithe aige: Tuairisc an scrúdaithe:
8. I gcás an dearbhú feidhmíochta a bhaineann le táirge tógála ar eisíodh Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith:
Ní bhaineann
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9. Feidhmíocht dhearbhaithe:
Comhoiriúnú: Nós imeachta A (de réir ISO 8339)
Ábhar iompróra: Moirtéal M2 (gan phrímeálach)
Príomhthréithe

Feidhmíocht

Iompar i gcás dóiteáin

Aicme E

Scaoileadh ceimiceán atá baolach
don tsláinte nó don gcomhshaol

Féach bileog sonraí
sábháilteachta

Cumas seasaimh

 5 mm

Sonraíocht theicniúil chomhchuibhithe

EN 15651-1:2012
Cailliúint toirte
Iompar tarraingthe
(.i. iompar sínte):
- Tar éis é a thumadh in uisce (ag
teocht 23°C), (somhúnlaithe)
Marthanacht

 45%

 25%
pas

Más rud é gur baineadh úsáid as an Saindoiciméadú Teicniúil de réir Airteagal 37 nó 38, na riachtanais atá á gcomhlíonadh ag
an táirge:
Ní bhaineann
10. Tá feidhmíocht an táirge de réir uimhreacha 1 agus 2 ag teacht leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe de réir uimhreach 9. Is é an
déantúsóir amháin atá freagrach as an dearbhú feidhmíochta seo a dhéanamh de réir uimhreach 4.
Arna shíniú ar son an déantúsóra agus thar a cheann ag:

_________________
Marcel Strobel
(Stiúrthóir Bainistíocht Táirge)
Künzelsau, 13/08/2014

_________________
Dr.-Ing. Siegfried Beichter
(Ardrúnaí - Stiúrthóir Cáilíochta)
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