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Nom commercial 
Nazwa handlowa 

	  

Famille de produit 
Rodzina produktów 

	  

	  
	  
	  

Titulaire 
Producent 

	  
	  
	  
	  
	  

Usine de fabrication 
Zakład produkcyjny 

	  
	  

Cette evaluation contient: 
Niniejsza ocena zawiera 

	  
	  
	  

Base de l‘ETE 
Podstawy ETA 

   Cette evaluation remplace: 
Niniejsza ocena zamienia 
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Część 
ogólna 

Tłumaczenie z języka angielskiego - wersja oryginalna w języku francuskim. 

	  
	  
	  
	  

   ECO4800 
	  
	  

Cheville à  scellement  de  type  "à  injection"  pour  fixation 
dans le béton non fissuré M8 à M30. 
Kotwa osadzana zaprawą iniekcyjną do stosowania w 
betonie niezarysowanym: średnice M8 do M30 

 
SOCOM SAS 
ZI Les Mourgues,  
30350 Cardet - France 

	  
SOCOM SAS 

	  
	  

17  pages  incluant  13  annexes  qui font partie  intégrante  
de cette évaluation 
17 stron, z uwzględnieniem 13 aneksów, które stanowią 
integralną część aprobaty 

	  
	  

ETAG 001, Version April 2013, utilisée en tant que EAD 
ETAG 001, Wydanie kwiecień 2013 używane jako EAD 

	  
	  
	  
	  

 

Tłumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej na inne języki muszą w pełni odpowiadać pierwotnie wydanemu dokumentowi i powinno być to 
wyraźnie zaznaczone. Powielanie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, w tym transmisja środkami elektronicznymi, musi odbywać się  w całości. 
Jednak możliwe jest wykonywanie częściowej reprodukcji przy pisemnej zgodzie Jednostki Oceny Technicznej. Każda częściowa reprodukcja musi być 
wyraźnie zaznaczona. 

Opracowano 
zgodnie 
z	  art.	  29 

Rozporządzenia 
(EU)	  nr	  

305/2011 


