IZJAVA O LASTNOSTIH
št. 2000

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: HLEVSKE GREDICE ZA GOVEDO
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati
gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4): L = 2000 mm, obtežbeni razred A3
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano
tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec: HLEVSKE GREDICE ZA GOVEDO
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s čl. 11(5):
GRO-DIP d.o.o.
DOBRIŠKA VAS 7, 3210 SLOVENSKE KONJICE
5. Ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v čl. 12(2): 6. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda: 2+
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
SIST EN 12737:2004+A1:2008 je izvedel priglašeni organ IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o. v okviru
sistema 2+, začetni pregled proizvodnega obrata in tovarniške kontrole proizvodnje in izvaja stalni nadzor, ocenjevanje in
vrednotenje tovarniške kontrole proizvodnje
in izdal EC certifikat notranje kontrole proizvodnje štev. 1374-CPR-85-G.
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena: 9. Navedena lastnost
Bistvene značilnosti
(metoda 2):
tlačna trdnost betona
natezna trdnost in
napetost tečenja jekla
mehanska odpornost
obtežbeni razred
požarna odpornost
odpornost na korozijo
detajli

Lastnost
poglavja standarda
vrednost/razred
4.2.1 proizvodnja betona
C 35/45
4.2.2 strjeni beton
B 500B
4.1.3 jeklo za armiranje
4.3.3 mehanska odpornost
( z izračunom )
4.3.4.1 požarna odpornost
4.3.7 odpornost na korozijo
4.3.1 geometrijske lastnosti
8 Tehnična dokumentacija

Harmonizirane tehnične
specifikacije
SIST EN 206-1:2003,
SIST 1026:2008
SIST EN 10080:2005

A3

SIST EN 12737:2004+A1:2008

R 30
2000/520/170 mm
-

SIST EN 12737:2004+A1:2008
SIST EN 12737:2004+A1:2008
SIST EN 12737:2004+A1:2010

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:
Podpisal za in v imenu proizvajalca:
DARKO GROSEK, direktor družbe

DOBRIŠKA VAS, 01.07.2013
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