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NEMZETI MUSZATI ENTETELES

A term6k megnevez6se:

Vinilfix PVC cs6 ragaszt6

A term6k tervezett felhasznSl5si

Az iv6- 6s fiird6vizellit6s, szennyvizelvezet6s, illetve egy6b
technol6giai terfileten felhaszn6lhat6 pVC csiivek

teriilete:

iisszeragasztdsSra, cs6h5l6zat ki6pitr,ls6re. A cs6vezet6kben
sz6llitott iv6viz h6m6rs6klete a 30ec-ot nem haladhatja meg.
29. Emberi fogyasztdsra szdnt vlzzel 6rintkez6 6pit6si termdkek

Termdkkrir:

28. Emberi fogyasztisra szint vizzel nem 6rintkez6

csiivek,

tart6lyok 6s ezek seg6danyagai
A termdk gy6n6ja:

Kemikil Epit6anyagipari Zrt.
HU 1097 Budapest, Tagl6 u. 11-13.

NME6rv6nyess6gkezdete*:

}O2O.OI.tO.

mfiszaki6rt6ke16 iroda
vezet6
A Nemzeti Mfiszaki Ertdkel6s 7 oldalt tartalmaz bele6rtve - db sz5mozott mell6kletet.

+ Az NME 6rv6nyess6ge felt6telhez kot6tt. Az wvtE 6rv6nyess6ge az EMI Nonprofit Kft. honlapjdn (www.emi.hu)
ellen6rizend6.
Ez az NME felvdltja az A-89/2016 szdm0, 20lG.10.12. 6rvdnyess€gi kezdet( NME-t.
Az NME nem m(szaki jelleg( adatm6dositds miatt kerUlt (jra kiaddsra a m(szaki tartalom feliilvizsgdlata n6lkiil. A m(szaki
tartalom fegutols6 feltilvizsgdlatdnak ddtuma: 2016.10.72.
Jelen dokumentum az A-89/20!6 szAmi, 2020.01.10. 6rv6nyessdgi kezdettel kiadott NME elirds miatt javitott vdltozata.
Jelen dokumentum nem 6rinti az A-89/2076 szdmi, 2020.01.10. drv6nyess6gi kezdettel kiadott NME 6rv6nyess6g6t 6s
hatiily5t. Az 1. sz. javltott vdltozat kiaddsi diituma:2020.04.27.
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1,.

Ezt az NME-t az Evtt Epit6si.igyi Min6s6gellen6rz6 InnovSci6s

Es

Alrauruos relrErelrr

Nonprofit Kft. dllitotta.ki
az 6pit6si term6k 6pitm6nybe tdrt6n6 betervez6s6nek 6s be6pit6s6nek, ennek sordn a
teljesitm6ny igazoldsdnak r6szletes szabdlyair6l sz6l6 275120L3 (Vil. 16.)
Korminyrendelet,

a
(

Magyar Kereskedelmi Enged6lyez6si

M KE H-128122 I 2013/ FHA), va lam

Hivatal

kijekil6se

int

az NME-vel azonos ielzetif, 20L6.tO.72. 6rv6nyess6gi kezdetfi NME, illetve az A-89/2OL6
ielzet$,6s 2016.10.12- keltezesfi Teljesitm6ny Ert6kel6si Jegyz6konyvben r6szletezett adatok
alapjiin.
2.

Az NME jogosultja az 6pft6si termek gydri6ja.

3.

Az NME jogosultja az NME-t nem ruhdzhatja dt mdsra. Az NME csak a feltiintetett gydrtdsi
helyeken el6iillitott term6kre vonatkozik.

4.

A termdk gyiirt6ja, vagy meghatalmazott kepvisel6je koteles bejelenteni, ha a

term6k

l6nyeges jellemz6i, alapanyagainak min6s6ge, vagy a gyiirtiisi korUlmdnyei megvdltoznak 6s
koteles k6relmezni az N M E fe I ii lvizsgii latiit 6s szi.iks6g szeri nti m6dositiisiit.

5.

Rz Ewtt Nonprofit Kft. visszavonja a term6kre vonatkoz6 NME-t a gyiirt6 vagy meghatalmazott

k6pvisel6j6nek k6r6se alapjdn, piacfelUgyeleti hat6siig hatdnozata alapjdn vagy az NME
tdrgydt kdpez6 6pit6si term6ket lefed6 harmonizdlt szabvdny a 305/2OLL/EU eur6pai
parlamenti 6s tandcsi rendelet 17. cikk (5) bekezd6se szerint pdrhuzamos hat6lyossiig
id6sza kii na k letelt6vel.
6.

Az NME-I az tilvtl Nonprofit Kft. magyar nyelven, 6s a gydrt6 vagy meghatalmazott
k6pvisel6j6nek ig6nyl6se alapjdn - ut6lagos ig6nyl6s eset6n kUliin dljazis ellen6ben
nyelvfi fordltdsban is kiadja. Jog6rvenyess6gi alap az NME magyar nyelv( kiaddsa.

7.

- angol

Az NME-t csak teljes terjedelm6ben szabad mdsolni, vagy rnds adathordoz6n kdzreadni.
Kivonatos kdzl6s€hez az EVtt Nonprofit Kft. irdsos hozzdjdruliisa sztiks6ges. Kivonatos k6zl6s
eset6n ezt a tdnyt fel kell tUntetni. A rekliim ismertet6k szovege 6s dbrdi nem lehetnek
ellent6tben a Nemzeti Mfiszaki Ert6kel6s tartalmdval, 6s nem adhatnak okot f6lre6rt6sre.

8.

Az NME nem helyettesiti a term6k

forgalmazdsdhoz, felhasznildsdhoz, be6pit6s6hez,
haszndlatiihoz kUlcin jogszabdly iiltal el6irt egy6b szliks6ges enged6lyeket, igazoldsokat (pl.
kornyezet- 6s vagyonv6delmi, kdzeg6szsdgi.igyi, 6pit6si hat6silgi), 6s a termek teljesitmdny

iilland6siigiival kapcsolatos dokumentumokat

(pl. term6k

tan0sitvdny,

Uzemi

gyiirtiisellen 6rz6si tan0sltvdny, teljesftm6nynyilatkozat).
9.

Az NME alapjiin kiadott teljesitm6nynyilatkozat nem jogositja fel sem a gydrt6t, sem annak
meghatalmazott k6pvisel6j6t a CE jelol6s feltiintet6s6re a term6ken, annak csomagoldsdn,
vagy kisd16 dokumentuma in.

10.

Az NME nem a term6k adott felhaszndldsra val6 alkalmassiigiit dllapitja meg, hanem alapvet6
jellemz6k teljesitm6ny6re ad 6rt6keket a teljesitm6nynyilatkozat alapjiiul. A term6k a gydrt6
iiltal kiadott teljesitm6nynyilatkozatban rcigzitett teljesitm6nyei alapjiin olyan 6pitm6nyekbe
6pithetd be, ahol megfelel az elv6rt mfiszaki teljesitm6nynek.

NME:

A-89/2016
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il.

A NEMZETT VruSZnXr EnrErrGsnE VoNATKOZ6 eeVeOt

L.

ADATOK

1.1.

A term6k gydrtdsi helye
Kem ikii I Epit6a nyagi pari

relrEreur

Zrt.

HU 4254 Nyiradony, Sz6chenyi Ut 10S.

t.2.

A term6k leir6sa
A term6k k6dja,
A

neve: Vinilfix

PVC cs6 ragaszt6

term6k m6retei / kiszerel6s:
t 125 g f6mtubusban (szlirke, szintelen vagy narancs szinfi kivitelben)

o
o

1 kg f6mdobozban

25 kg f6m kanndban

A termek alapanyagdnak f6 jellemz6i:
Jellemz6
Ertet
Alapanyag: tetrahidrofu rdnban oldott pVC porkever6k
sz6razanyag tartalom

24

kifolyiisi id6

Ert6tet6sl m6dszer

!2ti5meg%

MSZ 8000-7:2011 5.3.,
MSZ EN 827:2006

20-60s

MSZ 8000-7:20t1 5.4.,
MSZ EN ISO 243t:20L2

A term6k tervezett felhaszn6lSsdnak a leir6sa
A term6ket az ivo- 6s ftird6vlzelldtds, szennyvizelvezet6s, illetve egy6b technol6giai tertileten
felhaszn6lhat6 PVC cscivek 6sszeragasztdsdra, cs6hil6zat ki6pit6s6re alkalmazzdk.
A cs6vezet6kben szdllitott iv6viz h6m6rs6klete a 3Oec-ot nem haladhatja meg.
2.

ALAPVETo TERM

2.L.

Mechanikai szilirds6g 6s Sll6konysig

2.2.

Tfizbiztons69

E KJ E L

LEMZ6K,

TE U ESITM EruV

Alapvet6 jellemz6
Term6kk6d: Vinilfix PVC cs6 ragaszt6
tfi zvesz6lyess6gi osztdly

*NPD (No performance determined)

-

TS

E

NTETELESI MODSZEREK

Teljesitm6ny

Ert6tel6si rn6dszer

NPD*

54/2014. (Xtl.5.) BM rendetettel
kiadott OTSZ

nincs meghatdrozott teljesitm6ny

ktsz6

m: Ez-vrozru-rgg99-2019

Bizonylat azonosit6: KB|A-XXt-04.2-20180115 NME mdd

E]TII
2.3.

NEMzETt MUszAKt EnrErelEs
oLDAISZAM 4/7

Higi6nia, eg6szs6g 6s kdrnyezetv6delem
Alapvet6 jellemz6
Term6kkdd: Vinilfix PVC cs6 ragaszt6
emberi fogyasztdsra sz6nt vizre
gyakorolt hatils

Teliesitm6ny

Ertelel6si m6dszer

teljesiti a 2oL/20o! (x.2s.)

2OL|2OOI (X.25.) Korm. rendelet

Korm. rendelet el6iriisait

el6irdsai

tetrahidrofuriin

vesz6lyes anyagok

2.4.

gyiirt6i nyilatkozat

(<80 tcimeg%)

Biztonsigoshaszn6lat6sakadSlymentess6g

Zajv6delem

Energiataka16kossdg 6s h6v6delem

2.7.

A term6szeti er6forrSsok fenntarthat6 hasznSlata
Alapvet6 jellemz6
Term6kk6d: Vinilfix PVC cs6 ragaszt6
ragaszt6si sziliirdsdg

Teljesitm6ny

Ert6tel6si m6dszer

>8 N/mm2

MSZ 8000-7:2011 5.5.

3.

A

3.1.

A teliesitm6ny Slland6s6gdnak 6rt6kel6s6re 6s ellen6rz6s6re szolgi16 rendszer(ek)

TEUEsiTMEltv At-nruo6sAcArunr enrErelrsEvEl
rOvere luEruvrr

rs

elleru6nzrsEvrr KApcsoLATos

A 2OO2/ 359/EK bizottsdgi hatd rozat a la pjd n,
a 3O5/20LL/EU eu16pai parlamenti 6s tandcsi rendelet V. mel16klete szerinti:

(1+) rendszer (iv6- 6s ftird6vizes felhaszniilds eset6n),

illetve
az 1999 / 47 2/E K b izottsii gi hatd rozat a a pjd n,
a 3O5/2011'/EU eu16pai parlamenti 6s tandcsi rendelet V. mel16klete szerinti:
(4) rendszer (szennyvizelvezet6si-, illetve egy6b technol6giai teruleten).
I

3.2.

A gy5rt6 feladatai

3.2.I

Uzemi gyiirtiisellen6rzes (UGyE)

A gyiirt6 ktiteles olyan

UGYE rendszert kialakitani, dokumentdlni es mfikodtetni, mely
biztositja, hogy a be6pit6sre ker0l6 term6kek teljesitm6nye igazolhat6 m6don folyamatosan
megfelelnek jelen NME-ben megadott 6rt6keknek.

NME: A-89/2016

:

E2-M107N-19399-2019
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a

gydrI6, melynek a min6s6giriinyitdsi rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek, 6s azt
kieg6sziti a jelen ruME-ben el6irt, az iizemi gydrtiisellen 6rz6sre vonatkoz6 kovetelm6nyekkel,
0gy tekinthet6, hogy az iizemi gydrtiisellen6rz6si rendszere megfelel a kovetelm6nyeknek.

Az

A

a

term6kre vonatkoz6an
gyiirt6 feladata olyan lizemi gyiirtdsellen 6rz1si rendszer
kialakitdsa, m0kodtet6se, illetve ellen6rz6se, mely a term6kek teljesitm6ny6nek iilland6sdgdt
biztositja.

Az Uzemi gydrtiSsellen 6rz{si rendszernek tartalmaznia kell:
az eljiirds keret6ben sziiks6ges feladatokat 6s ezek felel6s6t, bele6rtve a kijelolt tanusitd
sze rvezettel va 16 ka pcsolatta rtdst 6s a bejelent6si k6telezetts6geket,

-

a

szem6lyzet k6pzetts6g6re 6s oktatlsilra, a gyiirt6- 6s vizsgiil6berendez6sekre, az
alapanyagokra, a beszdllitott termdkekre, a gy6rtiisi folyamatra, a felmerii16 nem
megfelel6sdgek 6s reklamdci6k kezel6s6re 6s az lizemi gydrtiisellen6rz6si rendszer
gyiirt6 iiltali - feltilvizsgiilatdra vonatkoz6 szabdlyoz6st,
az iizemi gyiirtdsellen6rz6s keret6ben vegzett vizsgdlatok eredm6nyeinek 6rt6keles6t a

-

-

teljesitnn6ny6rt6kel6s eredm6 nyeinek 6sszevet6s6vel.

az tizemi gyiirtdsellen6rz6s keret6ben - a gyiirtdsellen6nzds vizsgiilati terve szerint
v6gzend6 vizsgdlatokat, melyek gyakorisdgdra 6s vizsgdlati m6djdra vonatkoz6
kdvetel m6nyeket az

a

lii bbi tii

A vizsg:ilt term6kiellemz6k

3.2.2

bliizat

ta rta lmazza.

Vizseiilati m6dszer

Minimilis vizssilati nnkorisde

ragasztSsi szilirdsile

MSZ 8000-7:2011

6vente

szSrazanvag tartalom

MSZ EN 827:2006

gvii rtiisi t6telen kdnt

kifolyiisi id6
kiils6 meeielen6s

MSZ EN ISO 2431:2012

feltileti nedvesit6s

szemrev6telez6s

eyiirtdsi t6telenk6nt
gviirtdsi t6telenk6nt
gyiirtdsi tdtelenk6nt

MSZ 8000-7:2011

A term6k teljesitm6ny6nek 6rt6kel6se (csak 4-es rendszer eset6n)

Jelen NME a terrn6k teljesitm6ny 6rt6kel6s6nek tekintend6 a 305/2otL/EU eur6pai
parlamenti 6s tandcsi rendelet V. mell6klete 1.6 pontja figyelembev6tel6vel, ez6tl a
gyiirt6nak ezt a feladatot mdr nem kell elv6geznie.

3.2.3.

Teljesitmdnynyilatkozat kiSllftiisa
A gydrt6 6ltal kiiillitand6 nyilatkozatnak - pontokba szedve - a k6vetkez6ket kell tartalmaznia:
a nyilatkozat azonosit6szdmdt,

-

a term6ktipus egyedi azonosit6 k6djdt,
az 6pit6si term6knek a gydrto dltal meghatdrozott rendeltet6s6t vagy rendeltet6seit,

a gy6rt6 nev6t, bejegyzett kereskedelmi nev6t, illetve bejegyzett v6djegy6t, valamint
6rtesit6si cim6t,

-

adott esetben a meghatalmazott k6pvisel6nek a nev6t 6s 6rtesit6si cim6t,
az 6pit6si term6k teljesitm6nye Slland6siigiinak 6rt6kel6sere es ellen6rz6s6re szolgdl6

-

az NME-t kiad6 szervezet megnevez6s6t 6s az dltala kiadott NME azonosit6jdt,
az 6pit6si term6k teljesftm6nye iilland6sdgiinak 6rt6kel6s6t 6s ellen6rz6s6t v6gz6 kijelolt

rendszert vagy

re

ndszereket,

szervezet megnevez6s6t, az Sltala elv6gzett feladatok felsorolds6t 6s a kiadott term6k
teljesitm6ny ii la nd6sdgi ta nf sitvd ny azonosit6j6t,
I

projektsz6m: E2-M 1O7N-19399-2019
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a 2. fejezetben szerepl6 teljesitm6ny6rt6keket,
az aliibbi mondatokat:

c

Az A-89/20L6 szdm0 NME 1.2. pontjiiban meghatdrozott term6k teljesitm6nye
megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitm6nynek.

r E teljesitm6nynyilatkozat

-

kiaddsddrt kizdr6lag a teljesitm6nynyilatkozatban
meghatdrozott gydrt6 (vagy meghatalmazott kepvise16) a felel6s.
a gydrt6 (vagy meghatalmazott k6pvisel6) nev6ben 6s r6szer6laldir6 szem6lyt
(n6v/beosztiis),
helyet/diitumot/aldiriist.

3.3.

A kijel6lt

3.3.1

A term6k teljesitm6ny6nek 6rt6kel6se

tanfsit6 szervezet feladatai

(csak L+ rendszer eset6n)

a term6k teljesitm6ny 6rt6kel6s6nek tekintendd 3OS/2}LL/EU eurdpai
parlamenti 6s tandcsi rendelet V. melldklete 1.5 pontja figyelembev6tel6vel, ez6rt a kijelolt

a

Jelen NME

tanfsit6 szervezetnek ezt

3.3.2.

A

a

feladatot mdr nem kell elv6geznie.

gyiirt6 iizem 6s az i.izemi gydrtdsellen6rzds alapvizsgdlata

3.3.2.t. Az iizemigyiirtdsellen6rz6si rendszert leir6 dokumentdci6 el6zetes felillvizsgiilata
Ennek keret6ben a gydrtdsellen6rzds m(kdd6s6t, a gyiirtiis folyamatdt, valamint a hozz6
kapcsol6d6 ellen6rz6sek 6s vizsgdlatok eljiirdsiit leir6 gydrt6 dltal k6szitett
doku mentumok fe lU lvizsg:i latd na k elv6gz6se t6rt6nik meg.

A feltilvizsgiilat alapjdn 6rtekelt, hogy a term6kek

min6segszab6lyozdsa megfelel6-e, 6s

dsszha ngban va n-e a 3.2. 1.-ba n e16irt kcivetelm6nyekkel.

3'3.2.2. A gydrt6 lizem 6s az Uzemi gy6rtisellen6rz6s alapvizsgiilatq a helyszinen

Az alapvizsgilat keret6ben ellen6rzcitt 6s 6rt6kelt, hogy az i.izem a gyiindsellen 6rz6si
dokumentdci6nak megfelel6en v6gzi-e a tev6kenys6g6t, toviibbd a gy6rt6 dltal v6gzett
ellen6rz6sek 6s vizsgdlatok alkalmasak-e a term6kek teljesitmdny 6lland6sdgiinak
fenntartdsdra. Az alapvizsgdlat kiterjed arra, hogy a gydrt6 rendelkezik-e azokkal az
eszkoz6kkel, amelyek szliks6gesek a megfelel6 term6kek el6dllitiisdhoz, 6s adottak-e a
gyd rtiise I le n 6 rz6s elv 6gz6s6 ne k sze m6 lyi 6s td rgyi fe lt6te le i.

3.3.3.

A term6k teljesitm6ny iilland6siigi tan0sitvdny kiaddsa

A kijeldlt tan(sit6 szervezet

- a term6k teljesitm6ny6nek 6s a gydrt6 [izem, valamint az Uzemi
gydrtiisellen6rz6s alapvizsgdlatiinak 6rt6kel6s6re alapozva - term6k teljesitm6ny iilland6siigi
tan0sftvdny kiadiisdval igazolja a term6k megadott teljesitm6ny6nek dlland6sdgiit.
3.3.4.

A term6k teljesitm6ny iilland6siigi tan{sitvdny 6rv6nyben tartdsa

A kijeldlt tanrisit6 szeruezet az 0zemi gydrtdsellen6rz6s folyamatos feltigyelete alapj6n
kiadott term6k te ljesitm6ny

d

lla

nd6sdgi

ta n risitvd

a

nyt 6rv6 nybe n ta rtja.

m: E2-M 107N-19399-2019
Bizonylat azonosit6: KBiA-xxt-04.2-20180115 NME m6d

Erfll
-

NEMzETt MUszAKt EnrExelEs
0LDALSZAMT/7

Az Uzemi gyiirtdsellen6rz6sfolyamatos feliigyelete 6vente egy alkalommal kerul elv6gz6sre,
tartalma megegyezik az alapvizsgiilatndl leirtakkal, azzal a kivdtellel, hogy a dokumentum
feli.ilvizsgdlat csak az alapvizsgdlat 6ta m6dositott dokumentumokra terjed ki.

3.3.5. Mintiik

szf 16p16baszer0 vizsgdlata

A kijelcilt szeruezet feljogositott k6pvisel6je szrir6pr6baszer(en 6vente egy alkalommal
aliibbiakban meghatdrozott m6don 6s mennyis6gben mintdt vesz a gydrt6iizemben:
Minta nagysdga: 1 db 12S g-os f6mtubus

Mintav6telm6dja:
4.

az

helyszinenaraktirk6szletb6l

MELLEKLETEK

Az NME-t k6szitette:

VJ'

,./.-\,

K(

mfiszaki6rt6ke16

Szakmailag ellen6rizte 6s j6viihagyta

:

szfxHrLy
IJozsa Gy.jfgy

posrnclv

tll

2001 Szcnrcndre,
ADOSZAM

20781185-2-13

26,

p[;

180

Tamds

nedzser
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