Azonosito: KEM:2R-144

Epit6anyagipari 1ft.
LO97 Budapest, Taglo u. 11-13

T

ELJ ES ITM ENYNYI LATKOZAT

30512011/EU rendelet 6s a 27512013. (V|1.16.) Korm. rendelet szerint

1. A term6ktipus egyedi azonosit6 k6dja:

2. Az 6pit6si term6k rendeltet6se, a
gy 6rto 6ltal figyelem be vett tervezett

be6pit6s m6dja.

PROJEKT THERMO polisztirollap ragaszt6 6s
simit6tapasz
Expand6lt polisztirol (EPS) hciszigetelo lemezek
t6gla, vakolat 6s beton falazathoz tdrt6n6
ra g asztSsdh oz, va a m nt Uvegsz6vet Agy azAsAhoz
kUls6 6s belso t6rben.
TUzvedelmi oszt6ly szempontj6bol a term6ket ott
alkalmazzflk, a h o I azo k fe h a s zn6l6sAt m ri sza k i
el6ir6s kifeiezetten enqed6lvezi.
I

i

I

3. A gy6rt6 neve, bejegyzett

kereskedelmi neve, illetve bejegyzett
v6djegye, valamint 6rtesit6si cime.

Gydrt6: KEM|KALEpit6anyagipariZrt.
Cim: H-1097 Budapest, Taglo u. 11-13 sz.
Telefon: +361 215-7370
Fax: +36 1 215-7980
E-mail:

Honlap:

info@kemikalrt.hu
www.kemikalrt.hu

4. Az 6pit6si term6kek teljesitm6ny

6lland6s696nak 6rt6kel6si 6s ellen6rz6si
rendszere, a 30512011/EU rendelet V.
3. rendszer
mell6klet6ben szerepl6 rendszernek vagy
rendszereknek meqfelel6en.
5. Az NME-t kiad6 szeruezet

megnevez6se, az 6ltala kiadott NME
azonosit6ja 6s kibocs6t6si d6tuma
6. Az 6pit6si term6k teljesitm6nye
6lland6s69dnak 6rt6kel6s6t 6s
ef len6rz6s6t v 69z6 kijel<ilt szerv
megnevez6se, az Altala elv6gzett
feladatok felsorol6sa 6s a kiadott lizemi
gydrt6sellen 5rz6s i megfelel6s6g i
tan f s itv6nv azonosit6ia.
7. A nyilatkozat szerinti teljesitm6ny

AlapvetS jellemz6k

EMI EpitesUgyi Min6segellenciz6 Innov6ci6s
Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre Dozsa Gyorgy ut 2€
Notified-Body number: 1415
NME azono sito: A-4312020:
6rv6nyess6qi kezdet: 2020.10.1 5.

KE M I KAL Epito anya g ipari Zrt.
laborat6riuma

Teljesitm6ny

TapadoszilSrds6g a be6gy az6 r6teg 6s
h5szigetel6s k<iziitt
-szilr az kiirri I m 6 nyek kiiziitt
> 0,08 N/mm2

M i n cis6gel len

Vizs g6 | ati/6116 kel6s

i

6rzci

Mfiszaki

m6d

el6i16s

ETAG 004:2013
5.1.4.1.1. (1) pont

A-43t2020

Jelen teljesltm6nynyilatkozatot a sz6llit6 (gyarto, forgalmaz6) koteles a felhaszndl6nak dtadni. A
term6kismertetS, biztonsdgi adatlap a gydrt6 honlapj6n megtal6lhat6.

Azonositti: KEM:2R-144

Epit6anyagipari Zrt.
LO97 Budapestn Taglo u. 11-13
tdbl6zat folyt.
Vizs gd lati/6r16 kel6s

i

m6d

Tapadoszil6rds6g a ragaszt6 r6teg 6s
az alapfeliilet kciz<itt
> 0,25 N/mmz
'szfr az kririi m 6 nye k k<iztitt
-2 napig vizbe meritve 6s 2 6ra sz6rit6s > 0,08 N/mm2
ut6n
> 0,25 N/mm2
-2 napig vizbe meritve 6s 7 nap
szdritds ut6n
I

Tapad6szi16rds69 a ragaszt6 r6teg 6s
a szigetel6anyag kiiziitt
-sz6r az kiirii I m 6 nyek ktiz<itt
-2 napig vizbe meritve 6s 2 6ra
ut6n
-2 napig vizbe meritve 6s 7 nap
sz6rit6s ut6n
Fagy6ll6sdg:
tapad6szil6rds6g
30 faqyasztds-olvaszt6si ciklus ut6n

ETAG 004:2013
5.1.4.1.2 pont

A-43t2020
> 0,08 N/mm2
> 0,03 N/mm2

ETAG 004:2013
5.1.4.1.3 pont

> 0,08 N/mm2
ETAG 004:2013
5.1.4.1.1. (3) pont

Az A-4312020 szAmf NME 1.2 pontj6ban meghatArozotl term6k teljesitm6nye megfelel a
nyilatkozat szerinti teljesitm6nynek.
E tefjesitm6nynyilatkozat kiad6sA6rtkizAr6lag a teljesitm6nynyilatkozatban meghat6rozott
gyflrt6 a felelSs.

8.

A gy6rt6 nev6ben 6s r6sz6r5l al6ir6 szem6ly:

Nyirad ony, 2020.1 1.20.

Jelen teljesitm6nynyilatkozatot a sz6llit6 (gy5rt6, forgalmaz6) kdteles a felhaszniilonak Stadni. A
term6kismertet6, biztons:igi adatlap a gydrt6 honlapjdn megtal6lhat6.

