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Informace pro spotřebitele a varování 

Důležité informace podle nařízení EU 
o stavebních výrobcích BauPVO 

ze dne 24. února 2021 
  

Podle článku 11, odstavce 7 nařízení (EU) č. 305/2011 (nařízení EU o stavebních výrobcích, 
příp. EU-BauPVO) jsme jako výrobce povinni poskytnout následující informace: 
 

Pokud jste si zakoupili naše šrouby s názvy položek 
 

FRS ZK TX30 7,5xL 
FRS PH TX30 7,5xL 
FRS SK TX30 7,5xL 
FRS ZK TX25 7,5xL 
Blue Power 7,4xL 

 

vezměte prosím na vědomí, 
 

že výše uvedené šrouby lze použít výhradně pro montáž okenních rámů a pro upevnění dřevěných 
nosných konstrukcí do betonu nebo zdiva, které se používají pouze na vedlejších soukromých drobných 
stavbách. Při tomto použití je rozhodující kotvení do zdiva. 
 

V prohlášení o vlastnostech DoP-EN14592-09-2015 byly charakteristický parametr vytažení fax,k a 
charakteristický moment kluzu My,k zjevně deklarovány jako příliš vysoké. Při dimenzování podle 
EN 1995-1-1 (Eurokód 5) pro použití šroubů v nosných dřevěných spojích s těmito deklarovanými 
vlastnostmi může být ohrožena stabilita jednotlivých dřevěných prvků a v důsledku toho i celé dřevěné 
konstrukce. To může představovat nebezpečí pro osoby, např. v důsledku pádu části dřevěné 
konstrukce. 

 
Varujeme proto před použitím šroubů s názvy položek 

 
FRS ZK TX30 7,5xL 
FRS PH TX30 7,5xL 
FRS SK TX30 7,5xL 
FRS ZK TX25 7,5xL 
Blue Power 7,4xL 

 

pro dřevěné spoje v nosných dřevěných konstrukcích! 
 

Pokud jste tyto šrouby v nosné dřevěné konstrukci již použili, může být nutné danou konstrukci vyztužit 
a/nebo upravit. Pokud se Vás to týká, kontaktujte nás, abychom Vás mohli informovat o vlastnostech 
šroubů pro opětovné měření. 
 

Prohlášení o vlastnostech DoP-EN14592-09-2015 
uváděné na označení CE již pro uvedené šrouby není platné. 

 

Pokud tyto šrouby nechcete použít pro uvedenou aplikaci při montáži okenních rámů a pro upevnění 
dřevěných nosných konstrukcí do betonu nebo zdiva, můžete nám je také poslat zpět. V tomto případě 
nás prosím kontaktujte. 

 
Eurotec GmbH 

E-Mail: info@eurotec.team 
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