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A term6k megnevez6se:

Barra Frost kloridmentes, fagy6sgdfl 6
beton- 6s habarcsadal6kszer

A term6k tervezett
felhaszn6l6si tertilete:

Beton, vasbeton, valamint cementhabarcsok k6szit6se
-10'C h6m6rs6kletig.

Term6kkcir:

Betonnal, vakol6- 6s falaz6habarccsal kapcsolatos
term6kek (26)

A term6k gy6rt6ja:

Kemik6l Epit6anyagipari Zrt.
1097 Budapest, Tagl6 u. 11-13.

A term6k EMI Nonprofit Kft.
szakrendi jelzete (SZRJ):

NME 6rv6nyess6g

1

.3.1 Beton- 6s habarcsadl6kszerek

kezdete"; 2016.06.

07.

A Nemzeti MUszaki Ert6kel6s 7 oldalt tartalmazbele6rtve - db szilmozott mellekletet.
-.At

6rvenyess6ge feltetelhez kdtott. Az NME 6rv6nyess6ge az EMt Nonprofit Kft. hontapjdn (www.emi.hu)
ellen6rizendci.
Ez az NME felv5ltja az A-16012010 szdm0, 2010.12.20. erv6nyessegi kezdet( EME-I.
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NEMZETI MUszAKt

I.
1.

EnrExelEs

JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

Eztaz NME-t azEMl EpitesUgyi Minos6gellenorzb Innov6ci6s Nonprofit Kft. dllitotta ki
az 6pitesi term6k epitm6nybe torteno betervez6s6nek 6s beepit6s6nek, ennek
sordn a teljesltm6ny igazoldsdnak r6szletes szabSlyairol szol6 27512013 (Vll. 16.)
Korm6nyrendelet,

a

Magyar Kereskedelmi Enged,6lyez6si

(MKEH-

az

1

Hivatal

kijelol6se,

28122120 13/FHA), vatam int

jelzeft, 2010. 12. 20. 6rv6nyess6gi kezdetr.i, 201s. 12. 2o-ig
6rv6nyes EME, illetve az A-2461201s jelzetti 6; 2016. 06. 07" keltez6sui
A-16012010

Teljes itm6ny
2.

E

rtekelesi Jegyz6konyvben r6szretezett adatok

a la

pjd n.

Az NME jogosultja az 6pit6si term6k gyartoja.

Az NME jogosultja az NME{ nem ruh6zhatja 5t mdsra. Az NME csak a felttjntetett
gy6 rt6si helyeken el6dl I itott term6kre vonatkozik.
4.

A term6k gyArloia, vagy meghatalmazott k6pviseloje k6teles bejelenteni, ha a term6k
l6nyeges jellemzoi, alapanyagainak minos6ge, vagy a gy6rtdsi korulm6nyei
megv5ltoznak 6s koteles k6relmezni az NME fe[ilvizsg6latdt 6s sztiks6g szerinti
modosit6sdt.

nz enn Nonprofit Kft. visszavonja a term6kre

vonatkoz6 NME-t a gy6rt6 vagy
meghatalmazott .k6pviselojenek k6r6se alapj6n, piacfelUgyeleti hat6s6 g hatarozata
alapjdn, az NME tSrgydt kbpez6 epitesi termeXbt lefedo harmoniz6lt szabvdny a
30512011/EU eur6pai parlamenti 6s tan6csi rendelet 17. cikk (5) bekezd6se szerint
pdrhuzamos hat5lyossSg id6szak6nak letelt6vel.
o.

tMl Norrprofit Kft. magyar nyelven, 6s a gydrto vagy meghatalmazott
kepviseloj6nek ig6nylese alapjdn - ut6lagos igenyl6s eset6n ktildn dijazAs ellen6ben
angol, n6met vagy francia, esetleg mds nyelvri fordit6sban
kiadja.
Jog6rv6nyess6gi alap az NME magyar nyelvrl kiaddsa.
Az NME{ az

is

7.

Az NME-t csak teljes terjedelm6ben szabad mdsolni, vagy mds adathordoz6n
kozreadni. Kivonatos kozl6s6hez az EMI Nonrprofit Kft. -lrdsos hozzajilrullsa

szUks6ges. Kivonatos kozl6s eset6n ezt a t6nyt fel kell tUntetni. A rekl6m ismertet6k
szovege 6s Sbrdi nem lehetnek ellent6tben a Nemzeti Mrjszaki Ertekeles tartalmaval.
6s nem adhatnak okot f6lre6rt6sre.
8

o

10

Az NME nem helyettesiti a

term6k forgalmazfus6hoz, felhaszn6lasdhoz,
be6pit6s6hez, haszniilatdhoz kUl6n jogszabSly Sltal el6irl egy6b szUks6ges
engedelyeket, igazoldsokat (pl. kornyezet- 6s vagyonv6delmi, li6zeg6szs69rigyi,
6pitesi hat6sdgi), 6s a term6k teljesftm6ny dlland6sdg6val -kapcsolatos
dokumentumokat (pl term6k tan0sitvdny, Uzemi gydrt6sellen6rzesi tanUsitvdny,

term6ktipus meghatdrozdsinak jegyz6k6nyve, teljes[tm6nynyilatkozat).
Az NME alapjitn kiadottteljesitm6nynyilatkozat nem jogosftja fel sem a gy6rt6t, sem
annak meghatalmazott k6pviseldjet a CE jeldles feltUntet6s6re a term6ken. annak
csomagolds5n, vagy kis616 dokumentumain.

Az NME nem a term6k adott felhaszn6ldsra val6 alkalmass6g6t 6llapftja meg, hanem
alapvet6 jellemz6k teljesitm6ny6re ad 6rlekeket a teljesitm6nynyitaitozat ai-apj6ul. A
term6k a gy6rto 6ltal kiadott teljesitm6nynyilatkozatban iogzftett teljesiimenyei
alapjdn olyan 6pitmdnyekbe 6pithet6 be, ahol megfelel az elv6rt mrjszaki
teljesitm6nynek.
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II.
1.
1.1.

A NEMZETI MUSZAKI ENTEXCIESNE VoNATKozo EGYEDI

reIlErelex

ADATOK
A term6k gydrtdsi helye(i)
Kemikdl Epit6anyag ipari Zr1.
1097 Budapest, Tagl6 u, 11-13,

1.2.

A term6k leirdsa

A

Barra Frost egy foly6kony, klorid- 6s amm6niamentes, fagy6sg6tlo beton- 6s

habarcsadal6kszer.

A term6k alapanyagSnak f6 jellemzoi:
Jellemz6
pH (-)

S(rUseg (g/cm")

ErtefetOsi m6dszer

5-7

elektronikus pH-m616
MSZ EN ISO 2811-1:2011
MSZ EN ISO 3251:2009
MSZ EN 480-10:2009

1,37-1,39

SzAr azany agtartal om

(

m

> 40,0

/m %)

Klorid ion{artalom (m/m%)

1.3.

Ert6k

< 0,1

A term6k tervezett felhasznil6s5nak a leir6sa
A term6k alkalmazhato beton, vasbeton, valamint cementhabarcsok k6szit6s6re
-10"C h6m6rs6kletiq,

2.

ALAPVEToTERMEKJELLEMZ6K,TEI-JESITMENYESERTEKELESI
MODSZEREK

2.1.

Mechanikai szil6rdsSg 6s iill6konysiig

2.2.

TfizbiztonsSg
Alapvet6 jellemz6

Teljesitm6ny

TUzv6delmi osztdly. (-)
*

41""

Ert6kel6si m6dszer
MSZ EN 1 3501

-'1

:2007

+

A1 :2010

Az adal6kszerrel k6szult habarcs trjzvedelmi oszt6lya.
"" 96/603/EK Bizottsdgi hatArozat alapjdn.

2.3.

Higi6nia, eg6szs6g 6s kcirnyezetv6detem
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2.4.

Biztons6gos haszn5lat 6s akadSlymentess6g
Alapvetd jellemzS

Teljesitm6ny

Ert6t<el6si m6dszer

kezdete

referencia":225
Kot6si ido (min)

Barra Froste: 130
MSZ EN 480-2:2007
vege

referencia":245
Barra Frost": 210

Hidratdci6s h6 (J/g)

Barra Frost adal6kszerrel
k6szitett cementhabarcsb
hidratdcios h6je 13 orAn 6t
nagyobb, mint a
referenciahabarcs,6"

MSZ EN 196-9:2010

referencia': 6,8

Hajlitoszil6rds69 (N/mm2)

MSZ EN 196-1:2005

Barra Frostd: 7,3
Nyom6szilSrds69 (N/mm2)

referencia": 53.3
MSZ EN 12190:2000

Barra Frostd: 48,9

" Referenciahabarcs:
1350 g CEN szabvdnylromok (0/2 mm)

45OgCEMl52,5Ncement
225 mLviz

o

Barra Frost habarcs:

1350 g CEN szabv6nyhomok (0/2 mm)

450gCEMl52,5Ncement
225 mLviz

4,5 g Barra Frost adal6kszer

" Referenciahabarcs:

d

1500 g folyami homok (0/4 mm)
500 g CEM | 42,5 cement

1500 g folyami homok (0/4 mm)
500 g CEM | 42,5 cement
200 mLviz
5,0 g Barra Frost adal6kszer

2OO

mLviz

Barra Frost habarcs:

" Barra Frost habarcs:
'1350 g folyami homok (0/4 mm)
450 g CEM | 42,5 cement
215 mLviz
9,0 g Barra Frost adal6kszer

2.5.

Zajv6delem
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2.6.

Energiatakar6koss6g6sh6v6delem

2.7.

A term6szeti er6forr6sok fenntarthat6 haszn6lata

3.

ATELJESITMENYALLANDOSAGANAKERTEKELESEVELESELLEN6nzeseveI
KAPCSOLATOS TOVETCTN/IENYEK

3.1.

A teljesitm6ny

illandosiginak 6rt6kel6s6re 6s ellen 5rz6s6re szolgd16 rendszer

A 99/469/EK Bizotts6g i hatlrozat alapj6n,
a 30512011/EU europai parlamenti 6s tan6csi rendelet V. mell6klete szerinti:
(2+) rendszer.

3.2. A gy6rt6 feladatai
3.2.1. Uzemi gydrtdsellen6rz6s (UGYE)
A gy6rt6 koteles olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentSlni 6s mUkodtetni, mely
biztositja, hogy a be6pltesre kerul6 term6kek teljesitm6nye igazolhato modon
folyamatosan megfelelnek jelen NME-ben megadott ertekeknek. -

Az a gy{r16, melynek a minosegir6nyitdsi rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek,
6s azt kiegesziti a jelen NME-ben el6irt, az ozemi gydrtrisellen6z6sre vonatkozo
kovetelm6nyekkel, 0gy tekinthet6, hogy az Uzemi gydrtdsellenoz6si rendszere
megfelel a kovetelm6nyeknek.

A term6kre vonatkoz6an a gydrto feladata olyan Uzemi gySrtdsellen6rz6si rendszer
kialakit6sa, mtikOdtet6se, illetve ellen6rz6se, mely a term6kek teljesitm6ny6nek
6llandosdgdt biztositja.

Az Ozemi gydrtdsel lenoz6si rendszernek tartalmazn ia kell
- az eljdrds keret6ben szUks6ges feladatokat 6s ezek felel6s6t, bele6rtve a kijelolt
tan0sit6 szervezettel va16 kapcsolattart6st es a bejelent6si kotelezetts6geket,
- a szem6lyzet k6pzetts6g6re 6s oktat5sSra, a gy6rt6- 6s vizsg6l6berendLz6sekre,
az alapanyagokra, a beszSllitott term6kekre, a gy5rtSsi folyamatra, a felmerUlo
nem megfelel6s6gek 6s reklamSci6k kezel6s6re 6s az Ozemi gy6rt6sellen6z6si
rendszer - gy6rto ,6ltali - fe[ilvizsg5latdra vonalkozo szabfulyozist,
- az Uzemi
gy6rtdsellenorz6s keret6ben v6gzett vizsgSlatok eredm6nyeinek
:

-

rtekel6set a teljes ftm6ny6rt6keles eredm6nye inek osszevet6s6vel.
az Uzemi gy6rt5sellen6rz6s keret6ben a gy1rl6sellen6rz6s vizsg5lati terve
szerint v6gzend6 vizsgSlatokat, melyek gyakorisdg6ra 6s vizsgdl-ti modj6ra
vo n a t koz6 k o vete m 6 n ye ket az allbbi t6bl6zat lartalmazza
e

-

-

I
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Vizsg6lt term6kjettemz6

Vizsg5lati m6dszer

pH

elektronikus pH-me16

Stlr0seg

Minimiilis vizsgiilati
gyakoris6g

MSZ EN ISO 2811-1:2011

SzArazanyag-tartalom

Kloridion{artalom
K0t6si ido

Hidrat6ci6s h6

1/

MSZ EN ISO 3251:2009
MSZ EN 480-10:2009
MSZ EN 480-2:2007
MSZ EN 196-9:2010

gydrt6si tetel

5 evente egyszer

3.2.2. A term6k teljesitm6ny6nek 6rt6kel6se
Jelen NME a term6k teljesitm6ny 6rlekeles6nek tekintendo a 3OS:2O11/EU europai
parlamenti 6s tandcsi rendelet V. mell6klete 1.6 pontja figyelembev6tel6vel, ezert
a
gydrtonak ezt a feladatot m6r nem kell elv6geznie.

3.2.3. Teljesitm6nynyilatkozat ki5llitdsa

A gy6rt6 6ltal kidllftando nyilatkozatnak - pontokba szedve - a
tartalmaznia:
- a nyilatkozat azonoslt6sz6m6t,
- a term6ktipus egyedi azonoslto kodj6t,

kovetkez6ket kell

- az epit6si term6knek a gy1rt6 6ltal meghat6rozott rendeltet6s6t vagy
rendeltet6seit.
- a gy5rt6 nev6t, bejegyzett kereskedelmi nev6t, illetve bejegyzett v6djegy6t,
-

3.3.

valamint ertesft6si cim6t,
adott esetben a meghatalmazott k6pvisel6nek a nev6t 6s 6rtesit6si c[m6t,
az epit6si term6k teljesitm6nye dllandosdgdnak 6rtekelesere 6s ellen bz6s6re
szolgdl6 rendszert vagy rendszereket,
az NME-I kiado szeryezet megnevez6s6t 6s az illtala kiadott NME azonoslt6j6t,
az 6pitesi term6k teljesltm6nye SllandosSgdnak ertekeles6t 6s ellen6r2eset
v6gz6 ktjeldlt szervezet megnevez6s6t, az Sltala elv6gzett feladatok felsoroldsdt
6s a kiadott Uzemi gydrtdsellen6z6s megfelel6segi tan0sitv6ny azonositoj6t,
a 2. fejezetben szereplo teljesitm6ny6rt6keket,
az al6bbi mondatokat:
o Az A-24612015 sz5m0 NME 1.2. pontj6ban meghatdrozott term6k
teljesitm6nye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitm6n-ynek.
E teljesitmenynyilatkozat kiadSs6ert kiz1r6lag a teljesitm6nynyilatkozatban
' meghatdrozott
gydrt6 (vagy meghatalmazott k6pviiel6) a feielcis.
a gy{rto (vagy meghatalmazott k6pvisel6) nevdben 6s reszerol aliliro szem6lyt
(n6v/beosztds),
helyet / d6tumot I at6t6st.

A kijelcilt tanrisit6 szervezet feladatai

3.3.1. A gydrto uzem 6s az uzemi gy6rtdsellen6rz6s alapvizsg6lata
3'3'

1'1

.

Az Ozemi gydrtdsellenoz6si rendszert leiro dokumentdcio el6zetes felUlvizsg6lata
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Ennek kereteben a Ey6ftdsellen6z6s mrikodes6t, a gy6rtds folyamatdt, valamint a
hozzA kapcsolodo ellen6rz6sek 6s vizsgdlatok eljdr6s6t leiro gyart6 dltal k6szitett
-

-

dokumentumok felti lvizsg6latdnak elv6gz6se tort6nik meg.

A felUlvizsg6lat alapjdn 6rt6kelt, hogy a term6kek minos6gszabSlyozdsa megfelel6-e,
6s osszhangban van-e a 3.2.1.-ban el6irt kovetelmenyekkel.
3.3.1.2. A gydrt6 uzem 6s az tizemi gy6r16sellen6z6s alapvizsgSlata a helyszinen

Az alapvizsg6lat keretdben ellen6rzott 6s ertekelt, hogy az izem a gy6ft5sellen6rz6si
dokument6ci6nak megfelel6en v6gzi-e a tev6kenys6get, tovdbb? a gyArto 6ltal
v6gzett ellen6rz6sek 6s vizsgdlatok alkalmasak-e a term6kek teljesitm6ny
dlland6sdg6nak fenntarlSs6ra. Az alapvizsg6lat kiterjed arra, hogy a gy1rto
rendelkezik-e azokkal az eszkdzdkkel, amelyek szUks6gesek a megfelel6 term6kef
el66llitiisShoz, 6s adottak-e a gydrtdsellen6z6s elv6g26senek szemelyi 6s t6rgyi

felt6telei.

3.3.2. Az ozemi gySrtdsellen6z6si megferer6s6gi tanusitvdny kiad6sa
A kijelolt tanrisito szervezet - a term6k teljesitm6ny6nek 6s a gy6rt6 uzem, valamint
az Uzemi gy6rt6sellen6rz6s alapvizsg6lat6nak 6rt6kelesere alapozva - uzemi
gydrt6sellen6zesi megfelel6segi tan0sltv6ny kiad6sdval igazolja az
r.jzemi

gySrt6sellen6rz6s megfelel6s6g6t.

3'3.3' Az Uzemi gydrtdsellenoz6si

megfelel6s6gi tan0sitv6ny 6rv6nyben tart6sa

A kryeldlt tan0sito
alapj6n
tartja.

szervezet az ozemi gydrt5sellen6rz6s folyamatos feligyelete
a kiadott Uzemi gydrtdsellen6rz6si megfelel6s6gi tan0sitvdnyt ervenyben

Az

Ozemi gy6rtdsellen6z6s folyamatos felugyelete 6vente egy alkalommal kerUl
elv6gz6sre, tartalma megegyezik az alapvizsgSlatn5l leirtakkal, azzal a kiv6tellel,
hogy a dokumentum fe[ilvizsg6lat csak az alapvizsgdlat 6ta m6dositott
dokumentumokra terjed ki,

4.

MELLEKLETEK

Innovdcios Nonprofit (ft.
2000 szent€ndre, Dozsa
G
Telefon:372-G100, Fax:3
Postacimt 2001 SzentendlE

t
\

C€g ad6szdma: 207S3
185-2

vizsgSlo m6rnok

NME:4-24612015
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term6kmenedzser
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