
 

PRESTATIEVERKLARING CONF-DOP_T-FIXX 12/15-NL 

DEMU bevestigingsankers T-FIXX  nr. H03-13/0222 

 

1. Unieke identificatiecode van het producttype DEMU bevestigingsankers T-FIXX 

2. 
Type-, partij- of serienummer of een ander code voor de 

identificatie van het bouwproduct conform artikel 11, lid 4 

DEMU bevestigingsanker T-FIXX  

zie ETA-13/0222, annex A3 

3. 

Door de fabrikant beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische 

specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: 

Type en gebruik Ingebetonneerd anker met interne schroefdraad 

Beschikbare product afmetingen 

M10 50, M10 , M10 5, M12 , M12 0, M12 , 

M12 , M16 60, M16 80, M16 0, M16 110, M16 , 

M20 0, M20 100, M20 125, M20  

Voor gebruik in 
Gescheurd en ongescheurd beton C20/25 tot C90/105 conform 

EN 206:2013 

Ankermateriaal en -sterkte 
 Galvanisch verzinkt staal voor droge binnenruimtes 

 Roestvaststaal voor gemiddelde blootstelling aan corrosie 

Belastingen 
Statische, quasi-statische trek- en dwarskrachten of de 

combinatie van trek- en dwarskrachten 

4. 

Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd 

handelsmerk en het contactadres van de fabrikant conform 

artikel 11, lid 5 

Productie: 

DEMU Metaalindustrie B.V., Atoomweg 1, 3542 AA Utrecht, 

Nederland 

Vergunninghouder: 

HALFEN GmbH, Liebigstraße 14, 40764 Langenfeld, Duitsland 

5. 

Indien van toepassing, naam en contactadres van de 

gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, 

vermelde taken bestrijkt 

- 

6. 

Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie 

van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct als 

vermeld in annex V 

Systeem 1 

7. 
Prestatieverklaring met betrekking tot een bouwproduct 

onder een geharmoniseerde norm  
- 

8. 

Prestatieverklaring met betrekking tot een bouwproduct 

waarvoor een Europees technische beoordeling is 

afgegeven 

Het Duitse Instituut voor Bouwtechniek (DIBt) heeft de ETA-

13/0222 afgegeven op basis van EAD 330012-00-0601, versie 

september 2015. De aangewezen instantie 0620 heeft volgens 

systeem 1 uitgevoerd: 

(i)     Bepaling van het producttype op basis van een type-

keuring (inclusief bemonstering), typeberekening, 

waardetabellen of documentatie van het product; 

(ii)    Initiële inspectie van de productiefabriek en van de 

productiecontrole in de fabriek; 

(iii)   Permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de 

productiecontrole in de fabriek 

en heeft het conformiteitscertificaat K78157/01 afgegeven. 
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9. 

Aangegeven prestaties 

Belangrijkste kenmerken Berekeningsmethode Prestatie 
Geharmoniseerde technische  

specificatie 

Karakteristieke weerstand 

bij trekbelasting 

CEN/TS 1992-4-1 en 

CEN/TS 1992-4-2 

ETA-13/0222, annex C1 

EAD 330012-00-0601, 

versie september 2015 

Karakteristieke weerstand 

bij dwarskrachten 
ETA-13/0222, annex C2 

Vervormingen in 

bruikbaarheidsgrenstoestand 
ETA-13/0222, annex C1 en C2 

Karakteristieke weerstand bij 

brandbelasting 
ETA-13/0222, annex C3 

Indien overeenkomstig artikel 37 of 38 in de specifieke 

technische documentatie is gebruikt, moet het product 

voldoen aan de eisen 

- 

10. De prestaties van het product volgens punt 1 en 2 komen overeen met de aangegeven prestaties in punt 9. 

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant genoemd in punt 4. 

 

 

Langenfeld, 09.12.2015 

 Ondertekend voor en namens de fabrikant door 

 

 

Richard Wachter      ppa. Dr.-Ing. Dirk Albartus 
(Managing Director)      (Manager Engineering)  
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