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C 417/13

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας
προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ
[Δημοσίευση στοιχείων αναφοράς ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 22 του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011]
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(2018/C 417/07)
Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011 υπερισχύουν οιωνδήποτε αντιθέτων διατάξεων στα ευρωπαϊκά έγγραφα
αξιολόγησης

Αριθμός αναφοράς και τίτλος του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης

010001-00-0301

Σύνθετο προκατασκευασμένο τοίχωμα από σκυρόδεμα με συνδέσμους
σημείων

010003-00-0301

Προκατασκευασμένα στοιχεία για μπαλκόνια κατασκευασμένα από ίνες
ιδιαιτέρως υψηλής ανθεκτικότητας ενισχυμένα με οπλισμένο
σκυρόδεμά (UHPFRC).

010013-00-0301

Ελαφρύς πίνακας κατασκευασμένος από κονίαμα τσιμέντου και
κόκκων EPS ενισχυμένος από πλέγμα ινών-υάλου και ένα εσωτερικό
κιγκλίδωμα από χάλυβα.

010028-00-0103

Ρηχός και πολλαπλών χρήσεων εξοπλισμός θεμελίων για ελαφριές
κατασκευές.

020001-01-0405

Κρυφοί μεντεσέδες πολλαπλών αξόνων

020002-00-0404

Σύστημα υαλοπετάσματος για μπαλκόνια (και ταράτσες) χωρίς
κατακόρυφα πλαίσια

020011-00-0405

Θυρίδες πρόσβασης οροφής, δαπέδου, τοίχου και οροφής ή για
χρήση ως θύρα κινδύνου/με ή χωρίς αντοχή στη φωτιά

020029-00-1102

Εσωτερική αντιπυρική ζώνη πεζών και/ή μονά ή διπλά φύλλα
συστήματος θυρών ελέγχου καπνού κατασκευασμένα από ατσάλι

030019-00-0402

Εφαρμογή υγρού στεγανοποίησης οροφής με βάση το πολυσιλοξάνιο

030065-00-0402

Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) για στεγανοποίηση σύμμικτης στέγης

030092-00-0605

Άκαμπτο ορυκτό μείγμα στεγανοποίησης στη βάση του
σκυροδέματος.

030155-00-0402

Ένα συστατικό πίσσας- ρητίνης πολυουρεθόνης για την εφαρμογή των
αναλαμπών

Αριθμός αναφοράς και
τίτλος του
αντικατασταθέντος
ευρωπαϊκού εγγράφου
αξιολόγησης

020001-00-0405
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Αριθμός αναφοράς και τίτλος του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης

030218-00-0402

Μεμβράνη προς χρήση για υπόστρωμα οροφής

040005-00-1201

Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά ή/και ηχομονωτικά
προϊόντα από φυτικές ή ζωικές ίνες

040007-00-1201

Θερμομονωτικό προϊόν κτιρίων με αντανακλαστικό στοιχείο
ακτινοβολούμενης θερμότητας

040010-00-1201

Μονωτικό προϊόν από διογκωμένο περλίτη (EPB)

040011-00-1201

Μονωτικοί πίνακες με κενό αέρος (VIP) με εργοστασιακή εφαρμογή
προστατευτικών στρώσεων

040012-00-1201

Θερμομονωτική σανίδα από ορυκτό υλικό

040016-00-0404

Πλέγμα από υαλόνημα για την ενίσχυση επιχρισμάτων τσιμεντοειδούς
βάσης

040037-00-1201

Σύμμικτες σανίδες με χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ),
κατασκευασμένες από ίνες ορυκτοβάμβακα και πρόσμικτα
αεροπυκτώματος (αεροτζέλ)

040048-01-0502

Τάπητας από ίνες καουτσούκ για ηχομόνωση από κτυπογενή ήχο

040049-00-0502

Τάπητας από αφρό πολυουρεθάνης (PU) για ηχομόνωση κτυπογενούς
ήχου

040057-00-1201

Θερμομονωτική σανίδα κατασκευασμένη από μικροπορώδες πυρίτιο

040065-00-1201

Σανίδες για θερμομόνωση ή/και ηχοαπορρόφηση που βασίζονται σε
διογκωμένη πολυστερίνη και τσιμέντο

040089-00-0404

Σύνθετα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης με επιχρίσματα για
χρήση σε κτίρια με ξύλινο πλαίσιο

040090-00-1201

Βιομηχανικώς παραγόμενες πλάκες και προϊόντα κατασκευασμένα σε
καλούπια από διογκωμένο πολυγαλακτικό οξύ (EPLA) για
θερμομόνωση ή/και ηχομόνωση

040138-01-1201

Επί τόπου διαμορφωμένα χαλαρής πλήρωσης θερμομονωτικά ή/και
ηχομονωτικά προϊόντα κατασκευασμένα από φυτικές ίνες

040287-00-0404

Εξοπλισμός σύνθετου συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης (ETICS)
με πίνακες ως προϊόν θερμομόνωσης και ανακόλουθες επενδύσεις ως
εξωτερική επικάλυψη.
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Αριθμός αναφοράς και τίτλος του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης

040288-00-1201

Θερμομόνωση και ηχομόνωση εργοστασιακής κατασκευής
κατασκευασμένη από ίνες πολυεστέρα

040313-00-1201

Επί τόπου διαμορφωμένα χαλαρής πλήρωσης θερμομονωτικά ή/και
ηχομονωτικά προϊόντα κατασκευασμένα από κόκκους διογκωμένου
φελλού

040369-00-1201

Μόνωση κατασκευασμένη από χαλαρή πλήρωση ή σύνθεση (ένωση)
κόκκων διογκωμένου φελλού

040394-00-1201

Γυαλί με χαλαρής πλήρωσης κυψέλες, βιομηχανικής κατασκευής.

040456-00-1201

Ενσωματωμένο με χαλαρή διαμόρφωση πλήρωσης υλικού
θερμομόνωσης και/ή ηχομόνωσης κατασκευασμένο από ζωικές ίνες

040461-00-1201

Προϊόν θερμικής μόνωσης κατασκευασμένο από χαλαρή πλήρωση
διογκωμένου περλίτη.

040635-00-1201

Θερμική και/ή ηχητική μόνωση με βάση υλικό δεσμευμένης διόγκωσης
του όγκου πολυστυρενίου

040643-00-1201

Θερμομόνωση από ενισχυμένη ίνα ψεκασμένη με πυρίτιο

040650-00-1201

Σανίδες από αφρώδες πολυστυρένιο που εξέχουν, ως στρώση που
αντέχει φορτίο και/ή θερμομόνωση εξωτερικά της στεγανοποίησης.

040773-00-1201

Σανίδες διογκωμένες με αφρώδες πολυστυρόλιο ως βάση βάρους και
θερμομόνωση εξωτερικά της στεγάνωσης

040777-00-1201

Κυψελωτές υαλο-σανίδες ως βάση αντοχής βάρους και θερμομόνωσης
εξωτερικά της στεγανοποίησης

050001-00-0301

Πλήρωση φέρουσα στοιχεία θερμικής μόνωσης που σχηματίζει ένα
θερμικό διάκενο μεταξύ των μπαλκονιών και των εσωτερικών
πατωμάτων.

050004-00-0301

Σφαιρικό και κυλινδρικό εφέδρανο με ειδικό υλικό ολίσθησης από
UHMWPE (πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους)

050009-00-0301

Σφαιρικά και κυλινδρικά ρουλεμάν με ειδικό υλικό ολίσθησης
κατασκευασμένο από φθοροπολυμερές

050013-00-0301

Σφαιρικά και κυλινδρικά ρουλεμάν με ειδικό υλικό ολίσθησης
κατασκευασμένα με πλήρωση PTFE με συμπαγές λιπαντικό και
ενισχυμένες ίνες.
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Αριθμός αναφοράς και τίτλος του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης

060001-00-0802

Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) καμινάδας με αργιλική/κεραμική
εσωτερική καπνοδόχο, κατηγορίας T400 (κατ' ελάχιστον) N1 W3
GXX

060003-00-0802

Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) καμινάδας με αργιλική/κεραμική
εσωτερική καπνοδόχο και συγκεκριμένο εξωτερικό τοίχωμα,
κατηγορίας T400 (κατ' ελάχιστον) N1 W3 GXX

060008-00-0802

Εξαρτήματα καμινάδας με επένδυση στο μπουρί από άργιλο/κεραμικό
κατηγορίας T400 (κατ' ελάχιστον) N1/P1 W3 Gxx και με
διαφορετικά εξωτερικά τοιχώματα και ενδεχόμενη αλλαγή του
εξωτερικού τοιχώματος

070001-01-0504

Γυψοσανίδες για φέρουσες εφαρμογές

070002-00-0505

Ταινία από υαλόνημα για αρμούς γυψοσανίδων

080001-00-0403

Γεωσύνθετα για συστήματα αποστράγγισης

080002-00-0102

Μη-ενισχυτικό εξαγωνικό γεωπλέγμα για τη σταθεροποίηση των
ασύνδετων στρώσεων του κοκκώδους υλικού μέσω αλληλεμπλοκής με
τα αδρανή

090001-00-0404

Προκατασκευασμένες πλάκες πεπιεσμένου πετροβάμβακα με οργανικό
ή ανόργανο τελείωμα και με προκαθορισμένο σύστημα στερέωσης

090017-00-0404

Κατακόρυφο υαλοπέτασμα με σημειακή στήριξη

090019-00-0404

Εξοπλισμός για τον εξαερισμό εξωτερικών επενδύσεων τοίχου από
ελαφριές σανίδες σε υπό-πλαίσιο με επιτόπου σοβάτισμα με ή άνευ
θερμικής μόνωσης.

090020-00-0404

Εργοστασιακές σανίδες και προϊόντα κατασκευασμένα σε καλούπια
από εκτεταμένο πολύλλακτικό οξύ (epla) για τη θερμική και/ή την
ακουστική μόνωση

090034-00-0404

Εξοπλισμός που αποτελείται από υπό-πλαίσιο και στηρίγματα για τη
στερέωση στοιχείων επένδυσης όπως επίσης και εξωτερικά στοιχεία
τοίχου

090035-00-0404

Μονάδα μονωμένου υάλου με δομική σφράγιση με κατάλληλο
άγκιστρο στερέωσης

090058-00-0404

Εξάρτηση επένδυσης πίνακα εξωτερικού τοίχου με εξαερισμό που
αποτελείται από μεταλλικές κυψέλες μαζί με τα συναφή υλικά
στερέωσής του

090062-00-0404

Συνδυασμός προϊόντων για εξωτερικές επενδύσεις τοιχοποιίας
μηχανικά εγκατεστημένες

090101-00-0404

Σταυροειδές στήριγμα υαλοπινάκων προς χρήση σε διαχωριστικούς
τοίχους
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Αριθμός αναφοράς και τίτλος του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης

120001-01-0106

Αντανακλαστικά μικροπρισματικά φύλλα

120003-00-0106

Χαλύβδινοι ιστοί φωτισμού

120011-00-0107

Εύκαμπτοι αρμοί διαστολής πώματος για οδικές γέφυρες με εύκαμπτο
υλικό πλήρωσης που βασίζεται σε συνθετικό πολυμερές ως συνδετικό
υλικό.

130002-00-0304

Μασίφ ξύλινες πλάκες από σανίδες συνδεδεμένες με πείρους ως
δομικό στοιχείο σε κτίρια

130005-00-0304

Μασίφ ξύλινες πλάκες ως δομικό στοιχείο σε κτίρια

130010-01-0304

Επικολλητή ξυλεία από σκληρό ξύλο — Δομική ξυλεία επικολλημένων
φύλλων από οξιά

130011-00-0304

Προκατασκευασμένες ξύλινες πλάκες από μηχανικά συνδεδεμένα
ορθογώνια ξύλινα τμήματα ως δομικό στοιχείο σε κτίρια

130012-00-0304

Δομική ξυλεία ταξινομημένη σύμφωνα με το βαθμό αντοχής —
Τετράγωνοι ξύλινοι δοκοί με στρογγυλεμένες ακμές — Καστανιά

130013-00-0304

Στοιχείο ξύλινης μασίφ πλάκας για χρήση ως δομικό στοιχείο σε
κτήρια - στοιχείο ξύλινων σανίδων ενωμένων με συνδέσεις τύπου
χελιδονοουράς

130019-00-0603

Στερεωτικά τύπου βλήτρου με επικάλυψη ρητίνης

130022-00-0304

Στοιχεία από μασίφ ή σύνθετη ξυλεία για δοκούς ή τοίχους

130033-00-0603

Καρφιά και βίδες για μεταλλικές πλάκες στερέωσης σε δομικές
κατασκευές από ξύλο

130087-00-0204

Σύστημα σπονδυλωτής κατασκευής (με συνένωση στοιχείων)

130089-00-0304

Οικοδομικοί πείροι υγρής και/ή ψυχρής συγκόλλησης για τη
συνένωση μασίφ ξύλου

130090-00-0303

Πλάκες από μείγμα ξύλου-σκυροδέματος με συνδετήρες τύπου-πείρων

130118-00-0603

Βίδες προς χρήση σε ξύλινες κατασκευές
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Αριθμός αναφοράς και τίτλος του ευρωπαϊκού εγγράφου αξιολόγησης

130166-00-0304

Ταξινομημένη δομική ξυλεία αντοχής – ξυλεία μασίφ επεξεργασμένη
με ατμό σε ορθογώνια διατομή (σταυρός) με ενδεχόμενες ξύλινες
συνδέσεις στους αρμούς ή άνευ αυτών – ξυλεία από κωνοφόρα.

130167-00-0304

Δομική ξυλεία ταξινομημένη σύμφωνα με το βαθμό αντοχής —
Τετράγωνοι ξύλινοι δοκοί με στρογγυλεμένες ακμές – ξυλεία από
κωνοφόρα

130191-00-0304

Προκατασκευασμένες ξύλινες πλάκες στοιχείο κατασκευασμένο από
ενωμένη διασταύρωση κομματιών κορμού για χρήση ως δομικό υλικό
κτιρίων

130196-00-0304

Πλάκες από μασίφ ξύλο για επίπεδη δομική χρήση με επικάλυψη
άκρων

130197-00-0304

Συγκόλληση ελασματοποιημένης ξυλείας κατασκευασμένη από μασίφ
ξύλο επεξεργασμένο με ατμό με ορθογώνια διατομή – Μαλακή ξυλεία

130324-00-0603

Ένθετα προς χρήση για ξυλοκατασκευές.

140015-00-0304

Τοίχοι, στέγες και οροφές κατασκευασμένες από πίνακες-OSB
κολλημένοι μεταξύ τους επί ης επιφανείας τους.

150001-00-0301

Σκυρόδεμα με βάση το ασβέστιο θειικού αργίλου

150002-00-0301

Πυρίμαχο σκυρόδεμα που βασίζεται σε αργιλικό ασβέστιο

150003-00-0301

Τσιμέντο υψηλής αντοχής

150004-00-0301

Τσιμέντο ταχείας πήξεως βασισμένο σε θεϊκό ανθεκτικό άργιλο
ασβεστίου

150007-00-0301

Τσιμέντο portland-pozzolana προς χρήση σε τροπικές συνθήκες

150008-00-0301

Τσιμέντο ταχείας πήξεως

150009-00-0301

Τσιμέντο τύπου CEM III/A με αξιολόγηση της ανθεκτικότητας θειικών
αλάτων (SR) και προαιρετικά με αποτελεσματικά χαμηλή
περιεκτικότητα αλκαλίων (LA) και/ή με χαμηλή θερμότητα
ενυδάτωσης (LH)

160003-00-0301

Δικέφαλα χονδρά καρφιά για την αύξηση της αντοχής διάτρησης και
διάτμησης των επίπεδων πλακών ή των βάσεων και των πλακών
δαπέδου

160004-00-0301

Συνδυασμοί προϊόντων (κιτ) μετέντασης για προένταση κατασκευών

160012-00-0301

Ενισχυμένοι χαλύβδινοι ράβδοι στήριξης
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160027-00-0301

Ειδικά πληρωτικά προϊόντα για συνδυασμούς προϊόντων (κιτ)
μετέντασης.

170008-00-0604

Ενίσχυση σύνδεσης υπόβαθρου για δομική χρήση

180003-00-0704

Καπάκια για χαντάκια και φρεάτια κατασκευασμένα από πολυαμίδιο
(PA) για εξωτερικούς οδικούς χώρους, και πεζόδρομους και άλλα

180008-00-0704

Φρεάτιο δαπέδου - με αφαιρούμενο μηχανικό κλείστρο

180018-00-0704

Ευέλικτες συνδέσεις σωλήνων βαρύτητας και πίεσης αποχέτευσης και
αποστράγγισης

180022-00-0704

Προκατασκευασμένο εξάρτημα από ανακυκλωμένο πλαστικό, που έχει
σχεδιαστεί για την αποχέτευση εδάφους και για εργασίες πολιτικού
μηχανικού.

190002-00-0502

Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) ξηρού πλωτού δαπέδου με βάση
προκατασκευασμένα συναρμολογούμενα στοιχεία κατασκευασμένα από
κεραμικά πλακίδια και τάπητες από ελαστικό

190005-00-0402

Εξοπλισμός για διακόσμηση βεράντας.

200001-00-0602

Προκατασκευασμένα συρματόσχοινα από χάλυβα και ανοξείδωτο
χάλυβα με συνδετήρες στα άκρα.

200002-00-0602

Σύστημα ράβδων εφελκυστικής έντασης

200005-00-0103

Δομικοί πάσσαλοι από χάλυβα με κοίλα τμήματα και άκαμπτους
συνδέσμους

200012-00-0401

Εξοπλισμός διαχωριστικών για την κατασκευή μεταλλικής στέγης και
την επένδυση τοίχων

200014-01-0103

Αρμοί πασσάλων και έδρανα για πάσσαλους σκυροδέματος

200017-00-0302

Προϊόντα θερμής έλασης και δομικά στοιχεία φτιαγμένα από χάλυβα
κατηγορίας Q235B, Q235D, Q345B και Q345D

200019-00-0102

Συρματοκιβώτια και στρώματα από εξαγωνικό συρμάτινο πλέγμα

200020-00-0102

Καλάθι από συρμάτινο πλέγμα και στρώματα

200022-00-0302

Επιμήκη προϊόντα χάλυβα θερμομηχανικής έλασης από
συγκολλήσιμους λεπτόκοκκους δομικούς χάλυβες ειδικών κατηγοριών
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200026-00-0102

Συστήματα χαλύβδινου πλέγματος για οπλισμένη πλήρωση

200032-00-0602

Προκατασκευασμένα συστήματα ελκυστήρα με ειδικούς
ακροσυνδέσμους

200033-00-0602

Συνδετήρας διατμητικής κοπής

200035-00-0302

Συστήματα οροφών και τοίχων με κρυφούς συσφιγκτήρες

200036-00-0103

Εξάρτημα για μικρό-πασσάλους – Εξάρτημα με κοίλες ράβδους για
αυτόματο άνοιγμα οπών για μικρό-πασσάλους – Κοίλες ράβδοι
χαλυβδοσωλήνων άνευ ραφής.

200039-00-0102

Επιψευδαργυρωμένα συρματοκιβώτια και συρματοστρώματα με
πλέγμα εξαγωνικού βρόγχου

200043-01-0103

Σωρός σωληνών από όλκιμο χυτοσίδηρο.

200043-00-0103

200050-01-0102

Αμμόσακοι προστασίας και στρώματα κατασκευασμένα από εξαγωνικό
στριφτό σύνηθες πλέγμα προ-επικαλυμμένο με ψευδάργυρο και/ή
οργανική επικάλυψη ψευδαργύρου

200050-00-0102

200059-00-0302

Εξαρτήματα από χάλυβα για συστήματα ραφιών για παλέτες

200086-00-0602

Προϊόντα δακτυλίου καλωδίου σύνδεσης

200089-00-0302

Πλάκα επένδυσης σκυροδέματος, για τη διαμόρφωση μόνιμου αρμού

210004-00-0805

Πρότυπα συναρτησιακά στοιχεία για υπηρεσίες δόμησης.

210012-00-0504

Στοιχεία από γύψο για φινιρίσματα εσωτερικών τοίχων

210020-00-0402

Αυτό-υποστηριζόμενο μεταλλικό σύνθετο φύλλο με αφρώδη μόνωση
PUR/PIR για στέγες, εξωτερική και εσωτερική επένδυση

210024-00-0504

Σανίδες ενισχυμένες με σκυρόδεμα

220006-00-0402

Πλάκες οροφής κατασκευασμένες από πολυπροπυλένιο, ασβεστόλιθο
και πληρωτικά

220007-00-0402

Πλήρως στηριζόμενα φύλλα και ταινίες από κράματα χαλκού, για
στέγες και εξωτερική και εσωτερική επένδυση

220008-00-0402

Διατομές μαρκίζας για εξώστες και μπαλκόνια
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220010-00-0402

Επίπεδα πλαστικά φύλλα για πλήρη υποστήριξη των μη συνεχομένων
επικαλύψεων οροφής όπως και των εξωτερικών επενδύσεων

220013-01-0401

Αυτοφερόμενος φωταγωγός κορυφογραμμής στέγης

220018-00-0401

Περιφερειακή μονάδα με ενεργειακά αποδοτικό εξαερισμό χαμηλής
πίεσης με εναλλασσόμενη ροή και ανάκτηση θερμότητας

220021-00-0402

Σωληνώσεις συσκευών φωτισμού ημέρας (TDD)

220022-00-0401

Πολύ-ανθρακική ένωση για μόνωση σκεπής για χιόνι.

220025-00-0401

Δομικό υαλοπέτασμα για οριζόντιους προβόλους (δομικός θόλος/
οροφή από γυαλί)

220069-00-0402

Επίπεδα προσόψεως (με συνεχόμενο σχέδιο) πλαστικά φύλλα στέγης
κατασκευασμένα από υλικό ανακύκλωσης για πλήρως
υποστηριζόμενες τμηματικές στέγες

230004-00-0106

Πάνελ από πλέγμα συρμάτινων δακτυλίων

230005-00-0106

Πάνελ με δίχτυ από συρματόσχοινο

230008-00-0106

Χαλύβδινο πλέγμα διπλής στρέψης ενισχυμένο ή μη με σχοινιά

230011-00-0106

Προϊόντα οδικής σήμανσης

230012-01-0105

Πρόσθετα υλικά για την παραγωγή ασφάλτου – κόκκοι ασφάλτου από
ανακυκλωμένο ασφαλτούχο πίλημα οροφών

230025-00-0106

Εύκαμπτα συστήματα επίστρωσης για σταθεροποίηση πρανών και
προστασία από βράχους

260001-00-0303

Δομικά τμήματα κατασκευασμένα από ενισχυμένες ίνες πολυμερούς
(FRP/Συνθέσεις Υαλοβάμβακα)

260002-00-0301

Ανθεκτικά σε αλκάλια υαλονήματα που περιέχουν διοξείδιο του
ζιρκονίου και χρησιμοποιούνται σε σκυρόδεμα

260006-00-0301

Οργανική (πολυμερική) πρόσθετη ουσία σκυροδέματος
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260007-00-0301

Πρόσθετο Τύπου Ι για σκυρόδεμα, κονίαμα και υλικά επίστρωσης
δαπέδων – Υδατικό διάλυμα

260009-00-0301

Επεξεργασμένη τέφρα από αποτεφρωτές στερεών αστικών αποβλήτων
ως προσθήκη τύπου ΙΙ για την παραγωγή σκυροδέματος, κονιάματος
και ρευστοκονιάματος.

260035-00-0301

Φυσική ασβεστοποιημένη ποζολάνια ως προσθήκη σκυροδέματος
τύπου ΙΙ

280001-00-0704

Προσυναρμολογημένη γραμμική μονάδα για αποστράγγιση ή διήθηση

280015-00-0701

Κιτ για τη μεταφορά κρύου και ζεστού νερού εντός κτιρίων

320001-00-0605

Ταινία σφράγισης βασισμένη σε προσυμπιεσμένο εύκαμπτο αφρό
πολυουρεθάνης για σφράγιση γύρω από παράθυρα και αρμούς σε
προσόψεις κτιρίων

320002-02-0605

Επικαλυμμένο στεγανωτικό έλασμα για κατασκευαστικούς αρμούς και
αρμούς ελεγχόμενης ρηγμάτωσης σε αδιάβροχο σκυρόδεμα

320002-00-0605

320008-01-0605

Ταινία σφράγισης που διογκώνεται στη βάση διαφορετικών υλικών για
αρμούς σε υδατοστεγές σκυρόδεμα

320008-00-0605

330001-00-0602

Διατάξεις επέκτασης κατασκευαστικής κοχλίωσης για τυφλή σύσφιγξη

330008-02-0601

Κανάλια αγκύρωσης

290001-00-0701

320002-01-0605

330008-00-0601
330008-01-0601

330011-00-0601

Ρυθμιζόμενοι κοχλίες σκυροδέματος

330012-00-0601

Εγκιβωτισμένο αγκύριο με υποδοχή με εσωτερικό σπείρωμα

330014-00-0601

Μεταλλικά μηχανικά αγκύρια για χρήση σε αυτόκλειστο κυψελωτό
σκυρόδεμα

330030-00-0601

Συνδετήρας επένδυσης εξωτερικού τοίχου

330046-01-0602

Κοχλίες σύσφιγξης για μεταλλικά στοιχεία και φύλλα

330046-00-0602

330047-01-0602

Κοχλίες σύσφιγξης για συγκολλημένα πετάσματα (πάνελ) τύπου
σάντουιτς

330047-00-0602

330075-01-0601

Διάταξη ανύψωσης ανελκυστήρα

330075-00-0601

Παρατηρήσεις
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330076-00-0604

Μεταλλικά αγκύρια έγχυσης για χρήση σε τοιχοποιία

330079-00-0602

Συστήματα στερέωσης δαπέδων για χρήση σε αντιολισθητικές πλάκες
και σχάρες ανοικτού τύπου

330080-00-0602

Κιτ σφιγκτήρων υψηλής αντοχής σε ολίσθηση

330083-02-0601

Συνδετήρας φυσιγγίου για πολλαπλές χρήσεις σε σκυρόδεμα για μη
φέρουσες εφαρμογές

330084-00-0601

Χαλύβδινη πλάκα με εγκιβωτισμένα αγκύρια

330087-00-0601

Συστήματα για την εκ των υστέρων σύνδεση ράβδων οπλισμού με
χρήση κονιάματος

330153-00-0602

Καρφί φυσιγγίου για συνδέσεις λεπτών χαλύβδινων στοιχείων και
φύλλων

330155-00-0602

Αυτό-ρυθμιζόμενη συναρμογή σφιγκτήρα

330196-01-0604

Πλαστικά άγκιστρα κατασκευασμένα από φυσικό ή όχι φυσικό υλικό,
για συστήματα στερέωσης της εξωτερικής θερμομόνωσης με επίχρισμα
πρώτου χεριού

330232-00-0601

Μηχανικοί σύνδεσμοι για χρήση σε σκυρόδεμα
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ETAG 029

330083-00-0601
330083-01-0601

330196-00-0604
ETAG 014
ETAG 001-1
ETAG 001-2
ETAG 001-3
ETAG 001-4

330340-00-0606

Διαρθρωτικός σύνδεσμος εργοστασιακής κατασκευής για τη σύνδεση
εξοπλισμού προσωπικής ασφάλειας από πτώση, που έχει σχεδιαστεί
ώστε να είναι μόνιμα και πλήρως συνδεδεμένο σε ένα πολύ-επίπεδο
σύστημα στεγανοποίησης στέγης.

330389-00-0601

Σημείο συνδέσμου από υαλοβάμβακα ενισχυμένο με πολυμερές για
διπλό τοίχο.

330499-00-0601

Σύνδεσμοι με συνδετικό υλικό για σκυρόδεμα

330667-00-0602

Κανάλι (ράγα) θερμής έλασης για στερέωση

330747-00-0601

Συνδετήρες σκυροδέματος πολλαπλών χρήσεων μέσα σε εφεδρικές
μη-δομικές εφαρμογές

ETAG 001-5

ETAG 001-6

Παρατηρήσεις
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330924-00-0601

Ενσωματωμένα μπουλόνια άγκιστρα από ενισχυμένο ραβδωτό χάλυβα.

330965-00-0601

Δέσιμο με ενεργοποιημένη σκόνη για τη στερέωση του ETICS στο
σκυρόδεμα

331072-00-0601

Συστήματα σύνδεσης για τη στήριξη συστημάτων προσωπικής
προστασίας από πτώση επί κατασκευών από σκυρόδεμα.

331852-00-0102

Άγκιστρο ελικοειδούς καλωδίου

340002-00-0204

Πάνελ από συρματόσχοινα με ενσωματωμένη θερμική μόνωση

340006-00-0506

Συνδυασμοί προϊόντων (κιτ) για προκατασκευασμένη σκάλα

340020-00-0106

Εύκαμπτα κιτ για την παρακράτηση ροής χωμάτων και μικρών
κατολισθήσεων

340025-00-0403

Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) θεμελίωσης για θερμαινόμενα κτήρια

340037-00-0204

Ελαφροβαρή φέροντα στοιχεία οροφής από χάλυβα/ξύλο

340059-00-0106

Εξοπλισμός προστασίας κατολισθήσεων

340210-00-0104

SRP (Ενισχυμένος Πολυμερής Χάλυβας) εξοπλισμός κατασκευασμένος
από χαλύβδινα μικρό-σύρματα, πλέγμα υαλοβάμβακα και εποξειδική
κόλλα

350003-00-1109

Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) για πυρίμαχους αγωγούς που
αποτελούνται από προκατασκευασμένα συνδετικά τεμάχια
(κατασκευασμένα από μηχανικώς επιμεταλλωμένο φύλλο χάλυβα) και
εξαρτήματα

350005-00-1104

Πυροδιογκούμενα προϊόντα σφράγισης και πυροφραγμού

350022-01-1107

Συνδυασμός προϊόντων (κιτ) για το σύστημα κλεισίματος για
συστήματα ταινιοδρόμων

350134-00-1104

Πυρίμαχη νεροπαγίδα με διογκούμενη φλάντζα πυροσφράγισης (σε
συνδυασμό με φρεάτιο δαπέδου από ανοξείδωτο χάλυβα)

350140-00-1106

Επιχρίσματα και συνδυασμοί προϊόντων (κιτ) επικάλυψης για
πυρίμαχες εφαρμογές

ETAG 018-1

Προϊόντα και συνδυασμοί προϊόντων (κιτ) πυροπροστασίας υπό μορφή
σανίδων, δοκών, και ταπήτων

ETAG 026-1

350141-00-1106

ETAG 008

ETAG 027

350022-00-1107

ETAG 018-3

ETAG 026-3
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350142-00-1106

Αντιδρώσες επιστρώσεις για πυροπροστασία χαλύβδινων στοιχείων
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ETAG 018-1
ETAG 018-4

350402-00-1106

Σφραγιστικά διείσδυσης

ETAG 018-1
ETAG 018-2

350454-00-1104

Φραγές διείσδυσης

ETAG 026-1
ETAG 026-2

360001-00-0803

Σύστημα εξαερισμού φτιαγμένο από ορυκτοβάμβακα με κάλυμμα από
ταινία εξωτερικά και εσωτερικά

360005-00-0604

Καμπυλωτός δίσκος (κοιλότητας)

Σημείωση:
Τα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης (EAD) εγκρίνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τεχνικής Αξιολόγησης (EOTA) στα
αγγλικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για την ορθότητα των τίτλων οι οποίοι έχουν παρασχεθεί από τον ΕΟΤΑ για
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δημοσίευση των στοιχείων αναφοράς των ευρωπαϊκών εγγράφων αξιολόγησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης δεν συνεπάγεται ότι τα ευρωπαϊκά έγγραφα αξιολόγησης είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τεχνικής Αξιολόγησης (http://www.eota.eu) τηρεί το ευρωπαϊκό έγγραφο αξιολόγησης διαθέσιμο
σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του σημείου 8 του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 305/2011.
Ο κατάλογος αυτός αντικαθιστά όλους τους προηγούμενους καταλόγους που έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξασφαλίζει την ενημέρωση του παρόντος καταλόγου.

