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ÖDÉM OLDALÁRA SZERELHETė
“VIEW CRYSTAL” FGLASS
HANDRAIL for Slab Edge
ÜVEGKORLÁT

A
vizsgált
MEGFELEL
a Client`s
CTE (DB SU-1 és
The
tested üvekorlát
handrail MEETS
THE CLIENT’S
SPECIFICATIONS
CTEDB SE-AE) elĘírásai szerint
az
alábbi
módokra:
(DB
SU-1 felhasználási
y DB SE-AE ) for
the uses listed below:
(As stated
paragraph
3.2 and table
the Client’s látható
DB-SE-AE
DEL CTE)
(Amint
az in
a 3.2
bekezdésben
és a 3.3
3.3 of
táblázatban
(Client`s
DB-SE-AE DEL CTE))
-- A:A:
Lakóépületek
Residential areas
-- B:B:
Közigazgatási
Administrativeterületek
areas
-- C1:
Nyilvános
területek
asztalokkal
és chairs
székekkel
C1:
Public access
areas with
tables and
C2:
Public access
areas fitted
with
stationary
seating
- C2:
Nyilvános
területek
ellátva
állóés ülĘhelyekkel
Commercial areas
- D:D:
Kereskedelmi
területek
- G:G:
Decks
accessible only
for preservation
Csak
megĘzésre
használt
területek
A
vizsgált
megfelel
az Eurocode 1-Tartószerkezeteket
terhelĘ
hatások-ban
The
tested kapaszkodó
handrail MEETS
THE SPECIFICATIONS
contained in Eurocode
1, Actions
on Structures
foglalt
elĘírásoknak
(UNE-EN 1991-1-1:2003/AC:2011)
(MSZ
EN 1991-1-1),
a 6.12
táblázatában
(UNE-EN
1991-1-1:2003/AC:2011)
listed in table 6.12, for
categories
of use for
which
a resistance
of
≤1,0
kN/m
is
required:
felsorolt használati kategóriákra, amelyeknél 1,0 kN/m ellenállásra van szükség:
- A: Háztartási és lakossági tevékenységekre szánt területek
- A: Areas devoted to household and residential activities
- B: Irodák
- B: Office areas
födémterületek
-- C1:
C1Asztalokkal
: Areas fittedellátott
with tables,
etc., where people can gather
ülĘhelyekkel
ellátott
födémterületek
-- C2:
C2:Rögzített
Areas fitted
with stationary
seating
where people can gather
-- C3:
Emberek
mozgását
akadályozó
tárgyak
nélküli and gather
C3: Obstacle-free areas to allow for people
to circulate
födémterületek
- C4: Areas with possible physical activities where people can gather
- C4:
E: Testmozgásra
Industrial use használt födémterületek
A
vizsgált
megfelel
az UNE 85-238-91-ben
szereplĘ
elĘírásoknak,
-The
E:
Iparterületek
tested kapaszkodó
handrail MEETS
THE SPECIFICATIONS
contained
in Standard
UNE 85-238-91 for the
amelyek
a
következĘ
vizsgálatokat
tartalmazzák:
following tests:
-- Vízszintes
statikus
vizsgálat
kifelé:
Horizontal
static test,
outwards:
A
parkolóhelyek
privát
helyeken
<3,25 <3,25m
m mért in
hosszúságnál
- for parking areas in private
locations
measuring
length
Közterületek
- for public areas
-- Vízszintes
vizsgálat
Horizontalstatikus
static test,
inwardsbefelé
-- Dinamikus
vizsgálat
puha testtel
Dynamic testing
conducted
with soft body
Dynamic testing
conducted
hard body
-- Dinamikus
vizsgálat
keménywith
testtel
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A The
teljes
eredménykimutatás
szerepelinaz
eredeti
vizsgálati
jelentésben,
amelymade
elérhetĘ
a Report
Nº client
14 / 9571-2306
(M1)
számú jelentésben.
complete
results are included
the
original
test report
that has been
available
to the
with Report
Nº 14/9571-2306
(M1).
AzThe
eredmények
kizárólag
a laboratóriumba
termékek
vagy anyagok,
a viszgálati
results refer
exclusively
to the sample,szállított
productminták,
or materials
delivered
to the laboratory
and jelentésben
tested underszereplĘ
the conditions stated in in the
szabványok,
elĘírások
és feltételek
eredményei.
Standards or
procedures
stated in szerinti
this testvizsgálatának
report.
Applus
+ garantálja,
hogy
feladatot
elvégezte,
és megfelel
minĘségi és
a fenntarthatósági
Applus+
guarantees
thatathis
task has
been carried
out in acompliance
with
the requirementsrendszerkövetelményeinknek,
of our Quality and Sustainability System, and
továbbá
arra, hogy
szerzĘdéses
és jogi
szabályozásokat
betartották.
furthermore,
that athe
contractual feltételeket
terms and legal
regulations
have been
complied with.
Programunk
végrehajtásának
keretében szívesen
fogadjuk
észrevételeit.
In the framework
of our improvement
programme,
we Ön
would
appreciate any comments you may deem appropriate. These should be
Mindezzel
aláíró who
menedzser
az Applus
+ minĘségigazgatója
foglalkozik,
akik az
címen
el:
addresseda dokumentumot
to the manager
signs és
this
document,
or to the Quality
Director
of alábbi
Applus+
at érhetĘek
the following
address:
satisfaccion.cliente@appluscorp.com
satisfaccion.cliente@appluscorp.com

