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A term6k megnevez6se:

rnrerrlEs

Soriton HI h6szigetel6lap ragaszt6 6s simit6tapasz,
Projekt Thermo polisztirollap ragaszt6 6s simit6tapasz,
Projekt Thermo Easy polisztirollap ragaszt6 6s simit6tapasz

ten ezett felhaszndl6si Expand5lt polisztirol (EPS) h6szigetel6 lemezek t6gla, vakolat 6s
ter0lete:
beton falazathoz t6rt6n6 ragaszt6s6 hoz, valamint iivegsztivet
6gyazis6hoz k0ls6 6s bels6 t6rben
A term6k

Term6kkdr:

Epit6ipari ragszt6anyagok

A term6k gy6rt6ja:

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

ruUE 6rv6nyess6g kezdete*:

2020. 10. 15.

a*-u--

24+

BudavdriZoltdn
m(szaki6ndke16 iroda
vezet6

A Nemzeti M(szaki Ert6kel6s 7 oldalt tartalmaz bele6rtve 0 db szdmozott melldkletet.

+ Az NME 6rvdnyess6ge felt6telhez kcitcitt. Az tlME

drv6nyessdge az EMI Nonprofit Kft. honlapjdn (www.emi.hu)

ellen6rizend6.
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AlrelAruos retrEretrx

t.

roet szneAlvozAs

L.

Ezt az NME-t az EMt Epit6sUgyi Min6s6gellen6rz6 Innovdci6s

Es

Nonprofit Kft. dllitotta ki

az 6pit6si termdk 6pitm6nybe t6rt6n6 betervez6s6nek 6s be6pit6s6nek, ennek sor6n

teljesitm6ny igazoldsdnak r6szletes szab6lyair6l sz6l6 275/2OL3

(Vll.

a

16.)

Kormdnyrendelet,

a

Magyar Kereskedelmi Enged6lyez6si Hivatal kijel6l6se (MKEH-128/2212OI3/FHA\,

valamint

az A-4312O20 jelzetfi, 6s 2O2O.10. 15. keltez6sfi Teljesitm6ny Ert6kel6si Jegyz6kdnyvben
r6szletezett adatok ala pjdn.
2.

Az NME jogosultja az 6pit6si term6k gy6rt6ja.

3.

Az NME jogosultja az NME-t nem ruhdzhatja 6t mdsra. Az NME csak a felt0ntetett gydrtiisi
helyeken el6iillitott term6kre vonatkozik.

A term6k gydrloja, vagy meghatalmazott k6pvisel6je

kciteles bejelenteni,

ha a termdk

l6nyeges jellemz6i, alapanyagainak min6s6ge, vagy a gydrtiisi kcirtilm6nyei megv6ltoznak 6s
kciteles k6relmezni az NME feliilvizsgiilatdt 6s szi.iks6g szerinti mddositdsit.
5.

Rz Evtl Nonprofit Kft. visszavonja a term6kre vonatkoz6 NME-t a gydrt6 vagy meghatalmazott

kepvisel6j6nek k6r6se alapj6n, piacfelUgyeleti hat6siig hatdrozata alapjdn vagy az NME
tiirgydt k6pez6 6p1t6si term6ket lefed6 harmonizSlt szabvdny a 3OSl2Ott/EU eur6pai
parlamenti 6s tanicsi rendelet 17. cikk (5) bekezd6se szerint pdrhuzamos hatdlyossiig
id6sza kii na k letelt6vel.
6.

Az NME-I az EVtt Nonprofit Kft. magyar nyelven, es a gy6rt6 vagy

meghatalmazott
k6pvisel6j6nek ig6nyl6se alapjiin ut6lagos ig6nyl6s eset6n ki.il6n dijaziis ellen6ben - angol
nyelv( forditdsban is kiadja. Jog6rv6nyess6gi alap az NME magyar nyelvfi kiad6sa.

-

7.

Az NME-I csak teljes terjedelm6ben szabad mdsolni, vagy mds adathordoz6n kdzreadni.
Kivonatos kdzl6s6hez az Etvtt Nonprofit Kft. irdsos hozzil6rullsa sztiks6ges. Kivonatos k6zl6s
eset6n ezt a t6nyt fel kell ttintetni. A rekldm ismertet6k szovege 6s dbriii nem lehetnek
ellent6tben a Nemzeti M(szaki Ert6ket6s tartalmdval, 6s nem adhatnak okot f6lre6rt6sre.

8.

Az NME nem helyettesiti a term6k forgalmazdsdhoz,

felhaszndldsdhoz, be6pit6s6hez,
haszniilatiihoz k[il6n jogszabdly dltal el6irt egy6b szUks6ges enged6lyeket, igazoldsokat (pl.
kcirnyezet- 6s vagyonv6delmi, k6zeg6szs6gtigyi, 6pit6si hat6siigi), 6s a term6k teljesitm6ny
dlland6sdgdval kapcsolatos dokumentumokat
term6k tan0sitvdny, lizemi
gyii rtdsellen6rz6si ta nrisitvd ny, teljesitm6 nynyilatkozat).

(pl.

9.

Az NME alapjdn kiadott teljesitm6nynyilatkozat nem jogosftja fel sem a gydrt6t, sem annak
meghatalmazott k6pvisel6jet a CE jelol6s feltUntet6s6re a term6ken, annak csomagoldsdn,
vagy kis616 dokumentumain.

10.

Az NME nem a term6k adott felhaszndldsra va16 alkalmassdgdt iillapitja meg, hanem alapvet6
jellemz6k teljesitm6ny6re ad 6rtdkeket a teljesftm6nynyilatkozat alapjdul. A term6k a gy6rt6
iiltal kiadott teljesitmdnynyilatkozatban rirgzitett teljesitm6nyei alapjiin olyan 6pitm6nyekbe
6plthet6 be, ahol megfelel az elvdrt mfiszaki teljesitm6nynek.

NME: A-43l2020
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EnrErrfsnE voNATKoz6 eeveor relrErelex

il.

A NEMZETI MUszAKt

L.

ADATOK

t.t.

A term6kek gy6rtisi helye
Kem ikii I Epit6a nyagip ari

Zrt.

4254 Nyiradony, Sz6chenyi u. 105.
1.2.

A term6kek lefrisa
A term6kek neve: Soriton HL h6szigete16lap ragaszt6 6s simit6tapasz,
Projekt Thermo polisztirollap ragaszt6 6s simit6tapasz,

Projekt Thermo Easy polisztirollap ragaszt6 6s simit6tapasz
E lt6 16 rece ptti riij ri gyd ri la g k6szre keve ft
, szdr az ra ga szt6 ha ba rcso k.
Osszetetel[i k: cement, red iszpergd lhat6 m fi gya nta, 916 nitho mok, ada ldkok.

A term6kek alapanyagdnak f6 jellemz6i:
Jellemz6

Ertet

Ertr{ket6si m6dszer

Alapanyag: Soriton HL h6szigetel6lap ragaszt6 6s simit6tapasz
Legnagyobb szemnagysdg ( D.",)

< 1,0 mm

Friss habarcs testsfi rfi s6ge

NPD*

Megszild rdu lt habarcs tests(r(s6ge

NPD*

Hamutartalom

298,0

ETAG 004:2013

C.1.1.4 pont
ETAG 004:2013
C.1.2.2 pont
ETAG

m/mo/o

004:2013

C.1.3 oont
ETAG 004:2013
C.1.1.3 pont

Alapanyag: Projekt Thermo polisztirollap ragaszt6 6s simit6tapasz
Legnagyobb szemnagys6g (D."*)

S

0,5 mm

Friss habarcs tests0rfi s6ge

NPD*

Megszildrdu lt habarcs testsfi rfs6ge

NPD*

Hamutartalom

NPD*

ETAG 004:2013

C.1.1.4 pont
ETAG

004;2013

C.L.2.2 pont
ETAG 004:2013
C,1.3 oont
ETAG 004:2013
C.1.1.3 oont

Alapanyag: Projekt Thermo Easy polisztirollap ragaszt6 6s simit6tapasz
Legnagyobb szemnagys6g (D."*)

< 0,5 mm

Friss habarcs tests(r(s6ge

*NPD

-

NME: A-4312020

No Performance Determined

C.t.2.2 pont
C.1.3 pont
ETAG 004:2013

NPD*

-

oont

ETAG 004:2013

NPD*

Hamutartalom

C.1.1-.4

ETAG 004:2013

NPD*

Megszi lSrdult habarcs tests(r(s6ge

ETAG 004:2013

C.1.1.3 pont

Nincs meghatSrozott teljesitm6ny

E1-M107N-2071r-2020
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A term6k tervezett felhaszn5l6s6nak a leir6sa

Expandiilt polisztirol (EPS) h6szigetel6 lemezek t6gla, vakolat 6s beton falazathoz tort6n6
ragasztdsdhoz, valamint tivegszdvet 6gyaz6s6hoz kUls6 6s bels6 t6rben.

T(zv6delmi osztdly szempontjdb6l a term6keket ott alkalmazzdk, ahol azok felhasznSliisiit
mfi szaki el6iriis kifejezetten enged6lyezi.
2.

ALAPVETo

2.1.

Mechanikai szildrds6g 6s 6ll6konysdg

2.2.

T(zbiztonsdg

TE RM

E KJ

ELLEMZ6K, TEU EsfTM ENY Es

Alapvet6 jellemz6

E

RTE KELESI

M6DSZERE K

Teljesitm6ny

Ert6ket6si m6dszer

Term6kk6d: Soriton HL h6szigetel6lap ragaszt6 6s simit6tapasz, Projekt Thermo polisztirollap
ragaszt6 6s simit6tapasz, Projekt Thermo Easy polisztirollap ragaszt6 6s sim[t6tapasz
Tfzv6delmi osztiily
*NPD

2.3.

-

No Performance Determined

NPD+

-

MSZ EN 13501-1:2019

Nincs meghatdrozott teljesitm6ny

Higi6nia, eg6szs6g 6s kiirnyezetv6delem
Alapvet6 jellemz6

Teljesitm6ny

Ert6t<etesi m6dszer

Term6kk6d: Soriton HL h6szigetel6lap ragaszt6 6s simit6tapasz, Projekt Thermo polisztirollap
ragaszt6 6s simit6tapasz, Projekt Thermo Easy polisztirollap ragaszt6 6s simit6tapasz
Vfzfelv6tel (kapil16ris pr6ba)

NPD*

P5radiffrizids ellenSllSs

NPD*

*NPD

-

No Performance Determined

-

ETAG 004:2013

5.1.3.1. pont
MSZ EN ISO 7783:2019

Nincs meghatdrozott teljesitm6ny

Biztonsdgos haszn5lat 6s akad6lymentess6g
Alapvet6 jellemz6

Teljesitmdny

Ert6kel6si m6dszer

Term6kk6d: Soriton HL h6szigetel6lap ragaszt6 6s simit6tapasz, Projekt Thermo polisztirollap
ragaszt6 6s simit6tapasz, Projekt Thermo Easy polisztirollap ragaszt6 6s simit6tapasz
Tapad6szildrds6g a bedgyaz6 r6teg
6s a h6szigetel6s krizcjtt
sz6raz kcirUlm6nvek kcizcitt
Tapad6szilSrdsdg a ragaszt6 r6teg

-

6s az alapfe[ilet kcizcjtt
sz6raz krjri.ilm6nyek krizott

-

2 napig vizbe merftve 6s 2 6ra

2 0,08 N/mm2

2

0,25 N/mm2

) 0,08 N/mm2

szdritis utdn
2 napig vizbe meritve 6s 7 nap

ETAG 004:2013
s.1.4.1.1. (1)pont

ETAG 004:2013

5.1.4.1.2. pont

) 0,25 N/mm2

szdrltis utdn

ie ktszii m :

E
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Alapvet6 jellemz6

Teljesitm6ny

Ert6tel6si m6dszer

Term6kk6d: Soriton HL h6szigetel6lap ragaszt6 6s simlt6tapasz, Projekt Thermo polisztirollap
ragaszt6 6s simit6tapasz, Projekt Thermo Easy polisztirollap ragaszt6 6s simit6tapasz
Tapad6szilSrdsdg a ragaszt6 r6teg
6s a szigetel6anyag kcizcitt
szdraz kcirtilm6nyek kdzcitt
2 napig vizbe meritve 6s 2 6ra
szdritds utiin
2 napig vizbe meritve 6s 7 nap
szdritds utiin

-

2 0,08 N/mm2
> 0,03 N/mm2

004:2013

5.1..4.1.3. pont

-

2 0,08 N/mm2

2.5.

Zajv€delem

2,6.

Energiataka16koss6g 6s h6v6delem

2.7.

A term6szeti er6forrdsok fenntanhat6 hasznSlata
Alapvet6 jellemz6

ETAG

Teljesitm6ny

Ert€tel6si m6dszer

Term6kk6d: Soriton HL h6szigetel6lap ragaszt6 6s simit6tapasz, Projekt Thermo polisztirollap
ragasztd 6s simit6tapasz, Projekt Thermo Easy polisztirollap ragaszt6 6s simit6tapasz
FagySll6siig:
tapad6szilSrdsdg
30 fagyaszt:isi-olvasztdsi ciklus

ETAG

2 0,08 N/mm2

004:20L3

5.L.4.1..1. (3) pont szerint

utdn

3.

A

TEUEsfTMrruv

AuruodsAaArunr EnrrrelEsEvrl

rs

turu6nzESEvEL KApcsoLATos

rovere lvEruYrr

3.1.

A teljesitm6ny 6lland6s6g6nak 6rt6kel6s6re 6s ellen6rz6s6re szolgdl6 rendszer
A 99 / 470/ EK bizottsilgi hatdrozat alapjdn,

a 3O5/20LL/EU eur6pai parlamenti 6s tandcsi rendelet V. mel16klete szerinti:

(3)rendszer.

3.2.

A gy6rt6 feladatai

3.2.t.

Uzemi gy6rtdsellen6rzes (UGYE)

A gydrt6 koteles olyan

UCYE rendszert kialakitani, dokumentdlni 6s mflkodtetni, mely
biztositja, hogy a be6plt6sre kerU16 term6kek teljesltmdnye igazolhat6 m6don folyamatosan
megfelelnek je len N M E-ben megadott 6 rte keknek.
Az a gy6rto, melynek a min6s6girdnyitiisi rendszere megfelel az EN tSO 9O0t-nek, 6s azt
kieg6sziti a jelen NME-ben el6irt, az i.izemi gyiirtiisellen6rz6sre vonatkoz6 kovetelmdnyekkel,
0gy tekinthet6, hogy az Uzemi gyiirtiisellen6rz6si rendszere megfelel a kcivetelm6nyeknek.
A term6kre vonatkoz6an a gyiirt6 feladata olyan ilzemi gydrtdsellen 6rz6si rendszer
kialakitdsa, m(kddtet6se, illetve ellen6rz6se, mely a termdkek teljesitm6ny6nek iilland6sdgiit
biztositja.

NME:A-4312020

Proiektsz6m: E1-M1o7N-207 L!-2020
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Az [izemi gydrtdsellen6rz6si rendszernek tartalmaznia kell:
az eljiirds keret6ben sziiks6ges feladatokat 6s ezek felel6s6t,

-

a szem6lyzet kepzettsdg6re 6s oktatdsdra, a gyilrto- 6s vizsgdl6berendez6sekre, az
alapanyagokra, a beszdllitott term6kekre, a gydrtilsi folyamatra, a felmeri.i16 nem
megfelel6s6gek 6s reklamdci6k kezel6s6re 6s az tlzemi gydrtdsellen6rz6si rendszer
gydrt6 dltali - feltilvizsgdlatdra vonatkoz6 szabdlyozdst,
az i.izemi gydrtdsellen6rzds keret6ben v6gzett vizsgdlatok eredm6nyeinek 6rt6kel6s6t a
teljesitm6ny6 rt6kel6s e redm6nyeinek osszevet6s6vel.
az iizemi gydrtdsellen6rz6s keret6ben a gydrtdsellen6rz6s vizsgdlati terve szerint
v6gzend6 vizsgSlatokat, melyek gyakorisdgdra 6s vizsgdlati m6djdra vonatkoz6
kovetel m6nyeket az a ldbbi tii bliizat ta rta lmazza.

-

-

-

A vizsgilt term6kjellemz6k

-

Vizsgilati m6dszer

MinimSlis vizsgilati gyakorisig

Sfir0s69

ETAG

004 C,1.1.1 pont

havonta egyszer

Hamutartalom 450'C-n

ETAG

004 C.1.1.3 pont

f6l6vente egyszer "

Szemcsem6ret eloszlSs

ETAG 004 C.1.1.4

Tapad6szilSrdsilg az alapr6teg 6s
h6szigetel6 lap krizcitt

a

pont

004 5.1.4.1.1 pont
O jelfi vizsgdlat

ETAG

Tapad6szilSrdsdg a ragaszt6 6s az
ETAG

alapfeliilet krizritt

004 5.1.4.1.2 pont

havonta egyszer
negyed6vente egyszer'/'
f6l6vente egyszep b/'
negyed6vente egyszer ./.
f6l6vente egysze;

b/"

Megjegyzds:
" Amennyiben a habarcs legydrt:isra kerti16 mennyis6ge meghaladja az 6vi 1000 tonndt.
b
Amennyiben a habarcs legydrt6sra kertil6 mennyis6ge nem haladja meg az 6vi 1000 tonndt.

'Amennyiben

3.2.2.

az

adott id6szakban

a

term6k gydrtdsra kerril.

Teljesitm6nynyilatkozat kidllitiisa
A gyiirt6 dltal kiiillitand6 nyilatkozatnak - pontokba szedve - a kdvetkez6ket kell tartalmaznia:
a nyilatkozat azonosit6sz6mit,

-

a term6ktipus egyedi azonosit6 k6dj6t,
az 6pit6si term6knek a gydrt6 dltal meghatdrozott rendeltet6s6t vagy rendeltet6seit,

a gyiirt6 nev6t, bejegyzett kereskedelmi nev6t, illetve bejegyzett v6djegy6t, valamint
6rtesit6si cim6t,

-

-

adott esetben a meghatalmazott k6pvisel6nek a nev6t 6s 6rtesit6si cim6t,
az 6pit6si term6k teljesitm6nye iilland6siigiinak 6rt6kel6s6re 6s ellen6rz6s6re szolgdl6
rendszeft vagy rendszereket,
az ltltvtE-t kiad6 szervezet megnevez6s6t 6s az dltala kiadott NME azonosit6jdt,
a 2. fejezetben szerepl6 teljesitm6ny6rt6keket,
az aldbbi mondatokat:
o Az A-43/2O2O szdmd NME 1.2. pontjiiban meghatdrozott termdk teljesitm6nye
megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitm6nynek.
o E teljesitm6nynyilatkozat kiaddsd6rt kizd16lag a teljesitm6nynyilatkozatban
meghatdrozott gydrt6 (vagy meghatalmazott k6pvise16) a felel6s.
a gy:irt6 (vagy meghatalmazott k6pvisel6) nev6ben es r6sz6r6l aldir6 szem6lyt
(n6v/beosztiis),
helyet/diitumot/aldiriist.

E1-M107N-20717-2020
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3.3.

A kijeliilt vizsgil6 szervezet feladata

3.3.1.

A term6k teljesitm6ny6nek 6rt6kel6se

Jelen NME

a

term6k teljesitm6ny 6rt6kel6s6nek tekintend6

a

3O5/2OIUEU eu16pai

parlamenti 6s tandcsi rendelet V. mell6klete 1.6 pontja figyelembev6tel6vel, ez6rt a kijelcilt
vizsgd16 szervezetnek ezt a

4.

feladatot mdr nem kell elv6geznie.

MELLEKLETEK

Az NME-t k6szitette:

Szakmai

ellen6rizte

6s

j6viihagyta:

t,

26,

Maidics Zita
mfiszaki6rt6ke16 m

nrO

i torpnortl
I

NME:4-4312020

xtr.

i

entendre,
AD6szAM

Pl:180

20783185'2'13

d

Projektszd
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