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a vymezení způsobu jeho použitíve stavbě:

Spojovací šroubované objímky LENTON@ a rc - 40 mm jsou určenéke spojování betonářské
výztuže vyrobené podle Čsru +z o139, DlN 488 iÓNORM B4200-7, Spojky mají konickývnitřní
závit a šroubujíse na tyče betonářské výztuže opatřené rovněž konickým závitem. Spoj se
provádí momentovým klíčem,definovaným utahovacím momentem. Spojovací šroubované
objímky LENTON jsou vyráběny z ocelí speciálních jakostí (60S2OPbK, 42CrMoS4). Výrobce:
ERICO, Tilburg 5015 BG, Jules Werneweg 75, HOLLAND,

2. Vymezení sledovan ch vlastností a zpťrsobu jejich

posouzení:

Tab.1:
c.
1

sledovaná vlastnost

počet vzorku

Zkušebnípostup

C

D

3

4
5

pevnost v tahu

chemické složeníoceli
Smyková pevnost svaru
Pevnost svaru v ohybu

Poznámka: C

-

1)
2)
3)
4)

(D)

Nehodnotí se

Rozměrová a tvarová presnost
spojťl

2

Požadovaná (P)/
deklarovaná uroveň

CSN EN lSo 6892-1

3+33)

3+3

1)

Zulassung Z-1.5 - 200

Ze dne 30 3 .2009,
článek 232(6) o),
ótz-z009l0 1416
Požadavek se nevztahuie k predmětnému vvrobku

2

Požadavek se nevztahuje k predmětnému vyrobku ')
Požadavek se nevztahuje k predmětnému vyrobku ')

certifikace vyírobku ,5; O - dohled nad certifikovan m vyírobkem 5
Stanovená vlastnost není deklarována.
Stanovená vlastnost není relevantní. Platí pro nosné spoje zhotovené sva ováním,
3 vzorky betoná ské vyztuže se spojkou a 3 vzorky bez spojky

Musí b tsplněnajednaznásledujícíchpodmínek: a)petržení tyčemimooblastspoje,b) porušeníspoje(petržení
spojky,stržení závitu,petrženítyčevzávitu) silouoveIikosti 1,3jmenovitéholimitníhozaliženítyče,Fson=1,3,
Re,Nenn . As,Nenn, sl66 , c) porušení v oblasti spojky (stržení závitu, p etržení tyče v závitu), pokud nosnost spoje činí
alespoň 95% skutečnénosnosti, p ípadně 1 ,1 násobek jmenovitého limitního zatíženítyče betoná ské vyztuže,
RovnoměrnéprotaženíAgttyčebetonáskévyztuže,kterábylapoužitapineshodném pokusu,musí činitalespoň
3%. Skutečná nosnost tyče a rovnoměrné protažení Agt tyče se stanovují na tyči betonárské v ztuže, která byla
použita pri neshodném pokusu.

Zajištěnísystému ízenívliroby

o

požadavky na systém ízenív roby (sŘu jsou uvedeny v príloze č. 3 k na izení vlády
16312002 Sb. ve znění na ízenívlády č. 31212005 Sb.

4. Podklady p edIoženéžadatelem:
o podrobnl popis v robkťt a vymezenízpůsobujejich

použití.

č.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-1.5 - 200: ER|CO EUROPE B.V., Jules Verneweg 75, 5015
BG TlLBURG, NlEDERLANDE. Systém LENTON, vydal DlBt, Kolonnenstrasse 30 L,

5.

P ehled použit, ch technick ch p edpisti, techn
dalšíchdoklad ťr:
o
o

Zákon 2211997 Sb, v platném znění
NV č. 16312002 Sb., ve znění NV č.312l2005sb.

TZÚS Prahd, s.p.- pobočka Praha
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ČSru rN

o

o
o
o

lso 6892-1 Kovové materiály Zkoušenítahem. Čast t: Zkušební metoda za
pokojové teploty
ČSru +Z 0139 Ocel pro vyztuž do betonu - Svaritelná žebírková betoná ská ocel - Všeobecně
DlN 488-2: 1986-06 Betonstahl-Teil 2: Betonstabstahl, MaBe und Gewichte
DlN 488-'1: 1984-09 Betonstahl - Teil 1: Sorten, Eigenschaften, Kennzeichen
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-1.5 - 200: ERlCO EUROPE B.V., Jules Verneweg
75, 5015 BG TlLBURG, NlEDERLANDE. Systém LENTON, vydal DlBt, Kolonnenstrasse 30 L,
D -'10829 Berlin dne 30.3.2009, platnost do 31 .3,2014,
TN
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Nosné styky spojů betonársk ch ocelí pro vÝztuž do betonu.

Ově ovací zkoušky:
Pro vystavení STO nebyly nutné žádnéově ovací zkoušky.

7.

Up esňujícípožadavky pro posuzování shody:

.

o

Vyrobek je za azen do p ílohy ó. 2, skupina 01_02 podle na ízenívlády č. 16312002 Sb,, ve
znění na izení vlády č.31212005 Sb, a predepsanl zpťrsob posouzení shody odpovídá 5
uvedeného na ízení.
Dohled nad certifikovanym v robkem bude prováděn jedenkrátza dvanáct měsícťr

