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1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu HALFEN system cięgnowy DETAN S 

2. 
Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element 
umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, 
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4 

HALFEN system cięgnowy DETAN S 
patrz ETA-05/0207 załącznik B 

3. 

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą 
zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 

Typ i zastosowanie 

Prefabrykowany system cięgnowy składający się z prętów 
rozciąganych - cięgien, prętów ściskanych, łączników widlastych, 
nakrętek oczkowych, trzpieni dwuciętych, blach węzłowych, 
pierścieni kołowych. 

Dostępne rozmiary produktu Cięgna z gwintem metrycznym ISO M10 do M95 

Właściwości materiałów części składowych ETA-05/0207, załącznik B2 

Obciążenia statyczne i quasi-statyczne 

4. 
Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony 
znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, 
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5 

HALFEN GmbH, Liebigstraße 14, 40764 Langenfeld, Niemcy 

5. 
W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy 
upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomoc- 
nictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust. 2 

- 

6. 
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości 
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego 
określonego w załączniku V 

System 2+ 

7. 
W przypadku deklaracji właściwości użytkowych 
dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą 
zharmonizowaną 

- 

8. 
W przypadku deklaracji właściwości użytkowych 
dotyczącej wyrobu budowlanego, dla którego wydana 
została europejska ocena techniczna: 

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej (DIBt) wydał Europejską 
Ocenę Techniczną ETA-05/0207 na bazie CUAP 06.02/02, wersja 
luty 2003. 
Jednostka notyfikowana 0780 przeprowadziła wg systemu 2+: 
i) wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej 
kontroli produkcji 
ii) bieżący nadzór, ocenę i dokonała akceptacji zakładowej 
kontroli produkcji  
oraz wystawiła Certyfikat zgodności 0780-CPR-65038 

9. 

Deklarowane właściwości użytkowe 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Materiał (wymaganie podstawowe 1) patrz ETA-05/0207 załącznik B2 i B11 

Geometria, wymiary i gwint (wymaganie podstawowe 1) patrz ETA-05/0207 załącznik B3 do B10 

Reakcja na ogień (wymaganie podstawowe 2) Klasa A1 EN 13501-1:2007 +A1:2009 

Bezpieczeństwo użytkowania (wymaganie podstawowe 4) Patrz wymaganie podstawowe 1 
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Deklarowane właściwości użytkowe 

Istotne właściwości Podstawa obliczeń Właściwość użytkowa 
Zharmonizowana specyfikacja 
techniczna 

Nośność (wymaganie 
podstawowe 1) 

EN 1993-1-1:2005+AC:2009 
EN 1993-1-8:2005 +AC:2009 

patrz ETA-05/0207 Załącznik A EAD 200032-00-0602 

Średnica systemu [mm] 
Nośność systemu cięgnowego na rozciąganie Ft,RD[kN] 

ɣMo=1,00 i ɣM2=1,25 

10 21,30 

12 30,94 

16 81,22 

20 126,9 

24 182,7 

27 238,1 

30 290,6 

36 423,4 

42 581,1 

48 763,7 

52 911,3 

56 1052,4 

60 1224,5 

76 2016,2 

85 2493,7 

95 3161,6 

Podane wartości współczynników bezpieczeństwa ɣMo=1,00 i ɣM2=1,25 są zalecanymi wartościami minimalnymi. Powinny one 
być stosowane, o ile w przepisach krajowych państwa członkowskiego, w którym stosowany jest system cięgnowy lub w 
załączniku krajowym do Eurokodu 3 nie ustalono żadnych wartości.  
W przypadku, gdy na podstawie artykułu 37 lub 38 
została zastosowana specjalna dokumentacja techniczna, 
wymagania, z którymi wyrób jest zgodny: 

- 

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. 

 

Langenfeld, 28.06.2019 
W imieniu producenta podpisali: 

 

 

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