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NME
NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES

A term6k megnevez6se:

M6szp6tl6 habarcsadal6kszer

A term6k tervezett

Vakol6habarcsok k6pl6kenyit6se, a k6sz vakolat
p6rusossi (l6legz6v6) t6tele ki,il- 6s belt6rben

fel haszn6l6si

teriilete:

Term6kk6r:

Falazat 6s ezzel kapcsolatos term6kek.
alaz6egys6gek, va kol 5ha ba rcs, se g6da nya gok

F

A term6k gy5rt6ja:

Kemikil Eplt6anyagipari Zrt.
1097 Budapest, Tagl6 u. 11-13.

A term6k EMI Nonprofit Kft,
szakrendi jelzete (SZRJ ):
NME 6rv6nyess6g

1.3.1 Beton- 6s habarcsadal6kszerek

kezdete*: 201G.05.

13.

rz44ri ZoltAn

i 6rt6kel6 iroda

vezet6

A Nemzeti MUszaki Ert6kel6s 6 oldalt lartalmazbele6rtve - db szSmozott mell6kletet.

- Az

f ME ervenyessege feltetelhez kot<itt. Az NME 6rvenyess6ge az EMI Nonprofit Kft. honlapjdn (www.emi.hu)
ellen6rizend6.
Ez az NME felvdltja az A-35712004 szamu, zoo4.11.19. 6rv6nyess6gi kezdetu EME-t.
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r.

Jocl szeeALyozAs Es alralANos reltErelex

1.

EztazNME-t az EMI Epitesugyi Min6segellenozo Innov6ci6s Nonprofit Kft. rillitotta ki
az epit6si term6k 6pitmenybe tdrt6n6 betervez6s6nek 6s be6pites6nek, ennek
sor5n a teljesitm6ny igazol6sdnak r6szletes szab6lyair6l sz6lo 27512013 (Vll. 16.)
Korm6nyrendelet,

a

Magyar Kereskedelmi Engedelyez6si Hivatal

(MKEH-

1

kijelol6se,

2812212013/FHA), valamint

az A-35712004 jelzettl, 2010.11.19. 6rv6nyess6gi kezdetri, 2015.11.30-ig
6rv6nyes EME es az A-25012015 jelzetri, 6s 2016.05-.13. keltezes( Teljesitm6ny
Eft6kel6si Jegyzokonyvben r6szletezett adatok alapj6n.
2.

Az NME jogosultja az 6pit6si term6k gydrt6ja.

?

Az NME jogosultja az NME-t nem ruhdzhatja 6t mdsra. Az NME csak a felttintetett
gy6rt6si helyeken e165llitott term6kre vonatkozik.

4.

A term6k gy6rt6ja, vagy meghatalmazott k6pviseldje koteles bejelenteni, ha a term6k
16nyeges jellemzSi, alapanyagainak min6s6ge, vagy
gy6rtdsi k6rulm6nyei
megvSltoznak 6s koteles k6relmezni az NME felulvizsgdlat6t 6s szriks6g szerinti
modosit6s6t.

5.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonja a term6kre vonatkoz6 NME-I a gy6rto vagy

a

meghatalmazott.k6pviseldj6nek k6r6se alapj6n, piacfelugyeleti hatos6g hatdrozata
alapjdn, az NME tdrgydt klpezo epit6si termeket lefed6 harmonizdlt szabv6ny a
30512011/EU europai parlamenti 6s tan6csi rendelet 17. cikk (5) bekezd6se szerint
p6rhuzamos hat6lyossdg id6szak6nak letelt6vel.
6

Az NME-t az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, es a gydrt6 vagy meghatalmazott
k6pviseldjenek igenyl6se alapj6n - ut6lagos igenyl6s eset6n krilon dijazAs ellen6ben
angol, n6met vagy francia, esetleg mds nyelvri fordit6sban is kiadja.
Jog6rv6nyess6gi alap az NME magyar nyelvri kiad6sa.

7.

Az NME-I csak teljes terjedelm6ben szabad m6solni, vagy m6s adathordoz6n
kozreadni. Kivonatos kozl6s6hez az EMI Nonprofit Kft. irdsos hozziljilrulilsa
szUks6ges. Kivonatos kozl6s eset6n ezt a t6nyt fel kell tuntetni. A reklSm ismertetok
szovege 6s 5br6i nem lehetnek ellent6tben a Nemzeti Mriszaki Ert6keles tartalm6val,
6s nem adhatnak okot f6lre6rt6sre.

8

Az NME nem helyettesiti a

term6k forgalmazilsdhoz, felhasznSlSs5hoz,
be6pit6s6hez, hasznllatAhoz kUlon jogszab6ly dltal el6irt egy6b szUks6ges
enged6lyeket, igazolSsokat (pl. kornyezet- 6s vagyonv6delmi, kozeg6szsegrigyi,
6pit6si hat6s6gi), 6s a term6k teljesltm6ny 6lland6s6g6val kapcsolatos
dokumentumokat (pl. term6k tanrisitvdny, Uzemi gydrt6sellen6z6si tan0sitvdny,

term6ktlpus meghatdroz6s6nak jegyz6konyve, teljesitm6nynyiratkozat).
9.

Az NME alapjdn kiadott teljesitm6nynyilatkozat nem jogositja fel sem a gydrt6t, sem
annak meghatalmazott k6pviseldjet a CE jeloles feltUntet6s6re a term6ken, annak
csomagol6s6n, vagy kise16 dokumentumain.

10.

Az NME nem a term6k adott felhasznSl6sra valo alkalmassSgdt 6llapitja meg, hanem
alapvet6 jellemz6k teljesitm6ny6re ad 6rtekeket a teljesitm6nynyilatkozat alapjdul. A
term6k a gy6rto 6ltal kiadott teljesitm6nynyilatkozatban rogzitett teljesitm6nyei
alapjdn olyan 6pltm6nyekbe epithet6 be, ahol megfelel az elvdrt mriszaki
teljesitm6nynek.
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u.
1.
1.1.

eRrEreles

A NEMzEfl mUszaxr enrExelEsnevoNATKozo EGyEDt FELTETELEK
ADATOK
A term6k gy6rt6si helye(i)
Kemik6l Epitoanyag ipari Zrt.
1097 Budapest, Tagl6 u. 11-13.

1.2.

A term6k leir6sa

A Meszpotlo egy vizes bdzisri, enyh6n l0gos k6mhatds0, feluletaktiv anyagot
tartalmaz6,

169

poruskepz6 tu ajdonsdg 0
I

ha

ba rcsada l6ksze r.

A term6k alapanyag6nak fo jellemz6i:
Jellemz6

Ert6k

ErtOtel6si m6dszer

101

MSZ EN ISO 2811-1:2011

4,4

MSZ EN ISO 3251:2009

pH (-)

8rl

elektronikus pH-m6ro

Megszil5rdult habarcs testsUrUs6ge (kg/m")

1740

MSZ EN 1015-10:2000

SUrUseg (g/cm3)
SzAr azanyag{arta

1.3.

I

om (m/m

%)

A term6k tervezett felhaszn6l6s6nak a leir6sa

A

term6k alkalmas vakolohabarcsokhoz keverve azok k6plekenyit6s6re,
vakolat p6rusoss6 (16legzove) t6te16re kUl- es belt6rben.

2.

a

k6sz

ALAPVETo TERMEKJELLEMZ6K, TELJESiTMENY ES ERTEKELESI
MODSZEREK

Az alapvet6 term6kjellemzok a kovetkez6 osszet6telU habarcsra vonatkoznak:
3200 g CEN szabvSnyhomok (0/2 mm), 800 g CEM | 42,5 R cement
400 ml viz,2 ml M6szp6tlo adal6kszer

2.1.

Mechanikai szil6rds6g 6s 6ll6konys6g

2.1.2. Trizbiztons6g
Alapvet6 jellemzS
Megszil6rdult habarcs
tUzv6delmi oszt6lya (-)

Teljesitm6ny

Ert6kel6si m6dszer

A1

MSZ EN '13501-1 :2007+A1:2010

2.1.3. Higi6nia, eg6szs6g- 6s kcirnyezetv6delem
Alapvet6 jellemz5
MegszilSrdult habarcs
l69 p6rustartalm a (VA/%)

NME:4-250/2015

Teljesitm6ny

Ert6kel6si m6dszer

17,5

WTA Merkblatt E 2-9-04lD 6.3.9 pontja
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2.1.4. Biztons6gos haszn6lat 6s akad6lymentess6g
Alapvet6 jellemzS

Teljesitm6ny

Megszil6rdult habarcs
hajl itoszildrdsdga (N/m m2)

Megszil6rdult habarcs
nyomoszildrdsdga (N/mm2)

Ert6kel6si m6dszer

3,7

MSZ EN 1015-1 I :2000
10,3

2.1.5. Zajv6delem

2.1.6. Energiatakar6koss6g 6s hSv6delem
2.1.7. A term6szeti erSforrisok fenntarthat6 hasznSlata

3.

A TELJES|TVTTY ALLANDOSAGANAK ERTEKELESEVEL ES ELLEN6RZTSEVTI
KAPCSOLATOS KoVETELMENYEK

3.1.

A teljesitm6ny 6lland6s6g6nak 6rt6kel6stire 6s ellenSrz6s6re szolg6l6 rendszer
A 99/469/EK Bizotts6gi hat6rozat alapjSn,
a 30512011/EU europai parlamenti 6s tan6csi rendelet V. mell6klete szerinti:
(4) rendszer.

3.2.

A gy6rt6 feladatai

3.2.1. Uzemi gydrt6sellen6rz6s (UGYE)
A gydrto kdteles olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentdlni 6s m(kodtetni, mely
biztositja, hogy a be6pit6sre kerU16 term6kek teljesitm6nye igazolhat6 modon
folyamatosan megfelelnek jelen NME-ben megadott ert6keknek.
Az a gy{rt6, melynek a min6s6gir6nyitdsi rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek,
6s azt kieg6sziti a jelen NME-ben el6irt, az Ozemi gydrtdsellen6rz6sre vonatkoz6
kovetelm6nyekkel, 0gy tekinthet6, hogy az Uzemi gydrt6sellen6rz6si rendszere
megfelel a kovetelm6nyeknek.

A term6kre vonatkoz6an a gy6rt6 feladata olyan uzemi gy5rtdsellen6z6si rendszer
kialakitdsa, mtikodtet6se, illetve ellen6rz6se, mely a term6kek teljesitm6ny6nek
dlland6s6g6t biztositja.
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Az uzemi gy6rtdsellenoz6si rendszernek tartalmazn ia kel

-

|:

az eljdr6s keret6ben szUks6ges feladatokat 6s ezek felel6s6t, bele6rtve a kijelolt
tan0sit6 szervezettel valo kapcsolattartSst 6s a bejelentesi kotelezetts6geket,
a szem6lyzet k6pzetts6g6re 6s oktatdsdra, a gydrt6- 6s vizsg6l6berendez6sekre,
az alapanyagokra, a besz6llitott term6kekre, a gydrt6si folyamatra, a felmerU16
nem megfelel6s6gek 6s reklamdciok kezel6s6re 6s az Ozemi gy6rt6sellen6rz6si
rendszer - gy6rt6 dltali - feltilvizsg6latlra vonatkoz6 szab6lyoz6st,
az Uzemi gydttdsellenorz6s keret6ben v6gzett vizsgdlatok eredm6nyeinek
6rt6kel6set a teljes (tm6nyert6kel6s eredm6nyei nek osszevet6s6vel.
az Uzemi gy6rtdsellen6rz6s keret6ben a gyArlasellen6rz6s vizsgdlati terve
szerint v6gzendo vizsgdlatokat, melyek gyakorisdg6ra 6s vizsg6lati m6djdra
vo n a t koz6 ko vete m 6 n ye ket az al1bbi t1bl1zat tartalmazza.

-

-

I

Vizsg6lt term6kjel lemz6k

MinimSlis vizsg6lati

Vizsgiilati m6dszer

SzArazanyagtartalom

gyakorisdg

MSZ EN ISO 3251

pH

1 / gydrtSsi tetel

indik6torpapir

Megszil6rdult habarcs
l6op6rustartalma
Megszildrdult habarcs

WTA Merkblatt E 2-9-0
6.3.9 pontia

hailit6- 6s nvom6sziliirds6oa

4|

D

6vente egy alkalommal

MSZ EN 1015-11:2000

6vente egy alkalommal

3.2.2. A term6k teljesitm6ny6nek 6rt6kel6se
Jelen NME a term6k teljesitm6ny 6rt6keles6nek tekintendo a 30512011/EU eur6pai
parlamenti 6s tandcsi rendelet V. mell6klete 1.6 pontja figyelembev6tel6vel, ez6rt a
gy6rtonak ezt a feladatot m6r nem kell elv6geznie.

3.2.3. Teljesitm6nynyilatkozat ki6llit5sa
nyilatkozatnak - pontokba szedve
tartalmaznia:
a nyilatkozat azonosit6sz{mlt,
a term6ktipus egyedi azonoslt6 k6djet,

A gy6rt6 Sltal kidllitand6

- a kdvetkez6ket kell

- az epltesi term6knek a gy6rho 6ltal meghatdrozott rendeltet6s6t vagy
rendeltet6seit,
- a gydrto nev6t, bejegyzett kereskedelmi nev6t, illetve bejegyzett v6djegy6t,
valamint 6rtesit6si cim6t,
- adott esetben a meghatalmazott k6pvisel6nek a nev6t 6s 6rtesit6si cim6t,
- az epit6si term6k teljesitm6nye Sllandos6g6nak 6rt6kel6s6re 6s ellen6z6s6re
szolg6lo rendszert vagy rendszereket,
- az NME-t kiado szervezet megnevez6s6t 6s az 1ltala kiadott NME azonosit6j5t,
- az epitesi term6k teljesitm6nye dllandos6gdnak 6rtekel6s6t 6s ellen6z6s6t
-

v6gzo kijelolt szervezet megnevez6s6t, az 6ltala elv6gzett feladatok felsorol6s6t
6s a kiadott Uzemi gy6rt6sellen6z6s megfelel6s6gi tanrisitv6ny azonosit6j6t,
a 2. fejezetben szerepl6 teljesitm6ny6rt6keket,
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az al{bbi mondatokat:
o Az A-25012015 szilm1 NME 1.2. pontjdban meghatdrozott term6k
teljesltmenye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitm6nynek.
. E teljes[tm6nynyilatkozat kiadds6ert kiz1rolag a teljesitm6nynyilatkozatban
meghat6rozott gydrt6 (vagy meghatalmazott k6pvisel6) a felel6s.
agyart6 (vagy meghatalmazott k6pviselS) nev6ben 6s r6sz6rol al6ir6 szem6lyt
(n6v/beoszt6s),
helyet / d6tumot

4

EnrExel.Es

I alAirAst.

MELLEKLETEK

Az NME-t k6szitette:

Szakmailag ellenSrizte:

Postacimt 2OOl Szentendre, Pi: 180.

cdr id6sz6mei

vizsg616 m6rnok

NME:4-250/2015

20781185'2-13 Pf6m D6fa

term6kmenedzser
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