
 

Prestatieverklaring  
(volgens de EU-bouwproductenrichtlijn verordening nr. 305/2011) 

 

 

NL - Prestatieverklaring 

1. Unieke identificatiecode van het producttype: HECO-WS-T 7xL 

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel 
voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4: 

Zie productetiket 

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de 
toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de 
fabrikant bepaald: 

Zelfborende schroeven als houtverbindingsmiddel 

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en 
contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5: 

HECO-Schrauben GmbH & Co. KG                                                             
Dr.-Kurt-Steim-Str. 28, 78713 Schramberg, Germany 

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde 
wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt: 

Niet relevant 

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: 

3 

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat 
onder een geharmoniseerde norm valt: 

      

• naam en identificatienummer van de technische beoordelingsinstantie: Technische Universität Graz, Lignum Test Center, 21 03 

• instantie, systeem van beoordeling/verificatie van de 
prestatiebestendigheid: 

3 

• het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek:       

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct 
waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven: 

      

• naam en identificatienummer van de technische beoordelingsinstantie:       

• geharmoniseerde technische specificatie:       

• Europese technische beoordeling / vergunning:       

• Instantie, systeem van beoordeling/verificatie van de 
prestatiebestendigheid: 

     

• conformiteitsattest voor de fabriekseigen productiecontrole:     

9. Aangegeven prestatie 

Belangrijke kenmerken Prestatie  Geharmoniseerde technische 
specificatie 

characteristic yield moment My,k = 31,93 Nm 

EN14592:2008+A1:2012 

permanence service class 1-2 

corrosion protection > 5 μm 

diameter Ø = 7mm 

material 
20MnB4 (1.5525)                                                
Wire rod, not hardened, meeting at least the 
requirements acc. to EN10025-2 

characteristic yield moment My,k = 31,93 Nm 

10. Ecologie, gezondheid en veiligheidsinformatie 

Een veiligheidsgegevensblad is conform de EG-verordening 1907/2006 (REACH) artikel 31 niet vereist, om dit artikel op de markt en in omloop 
te brengen of te gebruiken. Als het artikel zoals bedoeld wordt gebruikt en de verwijdering (opruimen of verwerken) conform de geldende 
wetgeving wordt uitgevoerd, wordt er geen schade aan het milieu toegebracht. 

Dit artikel bevat geen stoffen, die onder normale omstandigheden of voorzienbare gebruiksomstandigheden vrijkomen. Daarom is er geen 
registratie-eis voor stoffen in dit artikel zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 van de verordening. Gebaseerd op onze actuele kennis bevat dit artikel 
geen SVHC (zeer ernstige zorgstoffen) in concentraties boven 0,1 % (w/w) massaprocent conform de kandidatenlijst van het Europees 
agentschap voor chemische stoffen (ECHA). 

11. Verklaring 
De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt 
verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant. Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 
 
 

Fabian Mohr    Andreas Hettich      
Product Manager Hoofd zakelijk segment 
 
Plaats en datum van afgifte:  Schramberg, 29.03.2022  

 
Het originele document werd in Duitse taal opgesteld, versies in andere talen zijn van dit originele document afgeleid.


