
 

 

       
 
 

Toimivusdeklaratsioon 
Nr 082/66-010504/16.09.2018 

 
 
 
1.  Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  

 
Betoonikruvi peitpea Ruspert  

 
1a. Kehtib Hammerjack artiklinumbritele 
 

66-010504075072, 66-010504075092, 66-010504075112, 66-010504075132 
80-B91075072, 80-B91075092, 80-B91075112, 80-B91075132 
80-K91075072, 80-K91075092, 80-K91075112, 80-K91075132 
85-B91075072, 85-B91075092, 85-B91075112, 85-B91075132 
89-B91075072, 89-B91075092, 89-B91075112, 89-B91075132 

 
1b. Kehtib Tootja artiklinumbritele 
 

„Joker Industrial Co., Ltd.“ - SSK07072, SSK07092, SSK07112, SSK07132, SSK07152 
„Tecnicas Expansivas, S.L.“ – THDAV07072, THDAV07092, THDAV07112, THDAV07132, 

THDAV07152 
 
2.  Tüübi-, partii- või seerianumber või muu element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist artikli 
11 lõike 4 kohaselt: 

 
On esitatud pakendil 

 
3.  Tootja poolt ette nähtud ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või -otstarbed kooskõlas 
kohaldatava ühtlustatud tehnilise kirjeldusega: 
 
Betoonikruvi on mõeldud kasutamiseks keskmise ja suure koormuse korral. 
ETA tunnustusega ankrut võib kasutada standardses sarrustamata või raudbetoonis 
tugevusklassiga vähemalt C20/25 kuni C50/60 vastavalt standardile EN206-1. 
Ankrut võib kasutada peamiselt staatiliste koormuste või aeglaselt muutuvate koormuste 
ankurdamiseks. 
Materjal: karastatud teras, ruspert pinnakattega. 
Tulekindlus: F120 
Sobib metallprofiilide, torude, ventilatsioonilõõride, puitkonstruktsioonide ja ripplagede 
kinnitamiseks.  
 
Läbiv poltkinnitus, koormust võib rakendada kohe – puudub ooteaeg. 
Laiali suruv jõud kinnitusmaterjalis sisuliselt puudub, mis võimaldab ankruid lähestikku 
kinnitada ja väikseid kinnituskaugusi alusmaterjali servast. 
Nii eemaldamine kui ka ankru paigaldamine kiire ja lihtne, ette puuritud avasse. Paigaldus ei 
nõua tüüblt. 
 



 

 

4.  Artikli 11 lõikes 5 nõutud tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja 
kontaktaadress: 

Hammerjack OÜ 
Tänassilma tee 15 

Saku Vald 76406, Harjumaa 
Tel: +372 6 729 515 
Fax: +372 6 729 510 

E-post: info@hammerjack.ee 
 
 
5.  Vajaduse korral volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress, kelle volitused hõlmavad artikli 12 lõikes 

2 täpsustatud ülesandeid: 
 

Pole asjakohane (vt 4. punkti) 
 
 
6. V lisas sätestatud ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid: 

 
Süsteem 1 

 
7. Ühtlustatud standardiga hõlmatud ehitustoote toimivusdeklaratsiooni korral: 

 
 

Pole asjakohane 
 
8.  Sellise ehitustoote, mille kohta on antud Euroopa tehniline hinnang, toimivusdeklaratsiooni korral: 

 
 

ETA 14/0374, ETA 15/0017 
 
 
9.  Deklareeritud toimivus 
 
Materjal: Karastatud teras SAE C1018, ruspert pinnakattega 

Kuumsukeldustsingiga kaetud teras, tsingi kogukaaluga 275 g/m2 (-138g/m2 ühe külje kohta ). 
 

Kruvid on mõeldud kinnitusseadmete paigalduseks sise- ja välistöödel. Ruspert pinnakate 
vastab keskkonnaklassile C3, lähtuvalt SS-EN ISO 12944-2s antud klassile.  
 
Keskkonnaklass C3 – Mõõduka õhusaastatusega linnapiirkonnad, madala soolasisaldusega 
rannapiirkonnad, tootmisruumid, pesulad jne. 

 
Montaaž 
 
Montaažil on soovitatav kasutada löökkruvikeerajat. 

- Kontrollige enne paigaldamist betooni tugevust ja veenduge, et see vastab ettenähtud klassile 
millele kehtivad arvutuslikud koormused. 

- Paigaldamisel jälgida alati minimaalset paigaldussügavust, kruvide vahekaugusi ja vahemaad 
kruvist alusmaterjali servani. 

- Puuritavate avade puhul on tähtis jälgida nende minimaalset sügavust, läbimõõtu ja et avad 
jääksid alusmaterjaliga risti. 

- Puhastada ava tolmust ja muust ehitusprahist. 
- Keerake kruvi sisse TX30 otsaku. 
-  

 



 

 

Kui vastavalt artiklile 37 või 38 on kasutatud tehnilist eridokumentatsiooni, märkida nõuded, millele 
toode vastab : 

Tootjatehase DOP + ETA sertifikaat 
 
10.  Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud 
toimivusega. 
Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. 
 
Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: 
 

 
Andrus Leppik, Müügijuht 
16.09.2018 


