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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 

в съответствие с Приложение III на Регламент (ЕС) № 305/2011 (Регламент за строителните продукти) 
 

Винтове S-DD01 на Hilti за гипсокартон 
№ Hilti-SF-DoP-011 

  
1. Уникален идентификационен код на типа на продукта:  Самопробивни винтове S-DD01 на Hilti за гипсокартон 
  
2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно 
изискванията на член 11, параграф 4: Типът и номерът на партидата са показани на опаковката  
 
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа 
спецификация, както е предвидено от производителя: 

Приложение  Самопробивни винтове за гипсокартони  

Обхват размери на продукта Диаметър на резбата 3,5 mm 

Материал на основата и закрепван материал Гипсокартони към метален профил с клас на стоманата ≥ S235  

Състояние на основния материал Дебелина на металния профил 0,88 mm ≤ t ≤ 2,25 mm 

Материал на крепежните елементи, покрития S-DD01 B: Въглеродна стомана, черно фосфатирана 
S-DD01 Z: Въглеродна стомана, електролитно поцинкована 
S-DD01 Y: Въглеродна стомана, жълто хромирана 

Тип на главата на крепежните елементи Тромпетна глава 

Тип на резбата на крепежните елементи Ситна едноходова резба 

  
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя 
съгласно изискванията на член 11, параграф 5: Hilti Aktiengesellschaft, Business Unit Screw Fastening, 9494 Schaan, Fürstentum 
Лихтенщайн  
 
5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите, 
посочени в член 12, параграф 2:  не е приложимо 
  
6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния 
продукт, както са изложени в приложение V: Система 4 
  
7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран 
стандарт: Съгласно EN 14566:2009-10 не се изискват задачи като трета страна  
 
8. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт за който е била издадена 
Европейска техническа оценка: не е приложимо 
  
9. Декларирани експлоатационни показатели: 

Основни характеристики Декларирани експлоатационни 
показатели  

Хармонизирана техническа 
спецификация 

Якост на огъване Минава 

EN 14566:2009-10 

Корозионна устойчивост S-DD01 B: ≥ 24 часово изпитване на 
корозионна устойчивост чрез 
напръскване със сол 
S-DD01 Z: ≥ 48 часово изпитване на 
корозионна устойчивост чрез 
напръскване със сол 
S-DD01 Y: ≥ 48 часово изпитване на 
корозионна устойчивост чрез 
напръскване със сол 

Съпротива на опън ≥ 450 N 

Реакция на огън Клас A1, без принос за пожар  

Повърхностна твърдост ≥ 55 HRC  

 
10. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни 
показатели в точка 9. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на 
производителя, посочен в точка 4.  
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Подписано за и от името на производителя от:  

     
Tassilo Deinzer      Walter Hollenstein 
Ръководител на бизнес отдел "Директен монтаж"   Ръководител на "Управление на качеството", 
бизнес отдел "Винтов монтаж" 
 
Hilti Aktiengesellschaft, Schaan, 1 юли 2013 г. 


