
 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH  
 Nr  2 - 005 - 120502 - 2017/1 

 
1.) Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

EJOT SDP-10G  

 

2.) Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
Łączniki tworzywowe do stosowania w betonie komórkowym w wielopunktowych zamocowaniach 
niekonstrukcyjnych  
 

3.) Producent:  
EJOT Baubefestigungen GmbH, In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe 

 

4.) System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 

system 2+ 

 

5.) Europejski Dokument Oceny:  ETAG 020 

Europejska Ocena Techniczna:  ETA-12/0502 

Jednostka ds. Oceny Technicznej:  DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin 

Jednostka Notyfikowana:    0672 – MPA – Materialprüfanstalt Universität Stuttgart 
 

6.) Deklarowane Właściwości użytkowe: 

a) Nośność i stateczność (BRW1) oraz bezpieczeństwo użytkowania (BRW4)  
 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

nośność charakterystyczna na wyrywanie i ścinanie patrz załącznik C 1 

charakterystyczny moment zginający  patrz załącznik C 1 

przemieszczenia pod wpływem sił wyrywających i ścinających patrz załącznik C 1 

rozstaw łączników i wymiary patrz załącznik B 3 

- - 

- - 

 
b) Bezpieczeństwo pożarowe (BRW2) 

 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

reakcja na ogień wyrób spełnia wymagania klasa A1  

odporność ogniowa nie określono parametrów 

 
c) Higiena, zdrowie i środowisko (BRW3)  

 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 
- - 

- - 

 
Właściwości określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza 
deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną 
odpowiedzialność producenta określonego powyżej. 
  
W imieniu producenta podpisał(-a): 

 

 

dr Jens Weber / zarząd 

 (nazwisko i stanowisko)  

 

Bad Laasphe, 06.12.2017 
 

(miejsce i data wydania)                 (podpis) 

 

 



 

 Tabela 4: minimalna grubość podłoża, rozstaw osiowy i krawędziowy w betonie komórkowym 
(kategoria użytkowania d) 

 

SDP-10G fb ≥ 2 N/mm2 fb ≥ 6 N/mm2 

pojedynczy łącznik 

nominalna głębokość kotwienia hnom [mm] 70 

minimalna grubość podłoża hmin [mm] 115 175 

minimalna odległość od krawędzi cmin [mm] 100 120 

minimalny rozstaw osiowy amin [mm] 250 

grupa łączników 

minimalna grubość podłoża hmin [mm] 115 175 

minimalna odległość od krawędzi c1,min [mm] 100 120 

minimalna odległość od krawędzi (prostopadle do c1,min) c2,min [mm] 100 130 

minimalny rozstaw osiowy prostopadle do krawędzi s1,min [mm] 80 95 

minimalny rozstaw osiowy równolegle do krawędzi s2,min [mm] 80 95 

Schemat rozmieszczenia łączników i odległość od krawędzi w betonie komórkowym 
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= grubość podłoża 
= odległość od krawędzi 
= rozstaw osiowy pomiędzy grupą łączników 
= rozstaw osiowy dla grupy łączników (prostopadle do krawędzi)  
= rozstaw osiowy dla grupy łączników (równolegle do krawędzi)  

 

 

EJOT SDP-S-10G i EJOT SDP-KB-10G 

załącznik B 3 Zastosowanie 
minimalna grubość podłoża, rozstaw osiowy i krawędziowy 
w betonie komórkowym 

 
 



 

 
Tabela 5: charakterystyczny moment na zginanie śruby (kategoria użytkowania d) 

 

typ łącznika SDP-10G 

surowiec stal ocynkowana galwanicznie stal nierdzewna A4 

charakterystyczny moment 
zginający MRk,s

 [Nm] 
17,7 20,6 

częściowy współczynnik 
bezpieczeństwa γMs

1) 
1,5 1,87 

 
 
 
Tabela 6: nośność charakterystyczna FRk

2) w betonie komórkowym 

typ łącznika SDP-10G 

wytrzymałość na ściskanie  
dla betonu komórkowego  
zgodnie z EN 771-4:2011 

fb ≥ 2 N/mm2 fb ≥ 6 N/mm2 

nośność charakterystyczna  
FRk

3) [kN] 
0,75 3,0 

częściowy współczynnik 
bezpieczeństwa γMAAC

1) 
2,0 2,0 

 
1) w przypadku braku uregulowań krajowych 
2) wiercenie otworów montażowych metodą obrotową (tj. bez udaru) 
3) nośność charakterystyczna dla sił wyrywających, ścinających lub kombinacji sił wyrywających i sił ścinających. 

Nośność charakterystyczna dotyczy pojedynczego łącznika lub grupy dwóch lub czterech łączników z rozstawem równym  

lub większym niż minimalny rozstaw smin zgodnie z Tabelą 4. 

 
Tabela 7: przemieszczenia1) pod wpływem sił wyrywających i ścinających (kategoria użytkowania d) 

typ łącznika 

przemieszenia 
pod wpływem sił wyrywających 

przemieszenia 
pod wpływem sił ścinających 

F 
[kN] 

δN0 
[mm] 

δN∞ 
[mm] 

F 
[kN] 

δV0 
[mm] 

δV∞ 
[mm] 

SDP-10G 0,27 0,18 0,36 0,27 0,54 0,81 

1) wartości pośrednie mogą być interpolowane liniowo 

EJOT SDP-S-10G i EJOT SDP-KB-10G 

załącznik C 1 
Wyniki 
Nośność charakterystyczna, przemieszczenia 


