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30512011/EU rendelet 6s a 27512013. (V11.16.) Korm. rendelet szerint
1. A term6ktipus egyedi azonosit6

VINILFIX PVC.CSO RAGASZTO

k6dia:

Az 6pit6si term6k rendeltet6se,
gyirt6 6ltal figyelembe vett
tervezeft be6pit6s modja.
2.

a

3. A gydrt6 neve, bejegyzett

kereskedelmi neve, illetve
bejegyzett v6djegye, valam i nt
6rtesit6si cime.

A te rm 6 k az iv 5v izell6t6s, sze n ny v izelv ezet6s, etve
egy6b technol6giai terUleten felhaszndlhat6 PVC csdvek
6s idomok dsszeragasztAsAra alkalmazhat6.
Aziv6viz h6m6rs6klete a 30'C-ot nem haladhatia meq.
i||

Gy6rto: KEM|KALEpit6anyagipariZrt.
Cim: H-1097 Budapest, Tagl6 u, 11-13 sz.
Telefon: +361 215-7370
Fax: +36 1 215-7980
E-mail:

Honlao:

info@kemikalrt.hu
www.kemikalrt.hu

Az 6pit6si term6kek teljesitm6ny
6lland6sig6nak 6rt6kel6si 6s
ellen6rz6si rendszere, a 305/201 1/EU (1+)
rendszer
rendelet V. mell6klet6ben szerepl6
rendszernek vagy rendszereknek

4.

meofelel6en.
5. Az NME-t kiad6 szervezet
megnevez6se, az dltala kiadott NME

azonosit6ja 6s kibocs6t6si d6tuma
6. Az 6pit6si term6k teljesitm6nye
6lland6s6g6nak 6rt6kel6s6t 6s
ef en6rz6s6t v 69z5 kij eliilt szerv
megnevez6se, az 6ltala elv6gzett
feladatok felsorol6sa 6s a kiadott
iizem i gydrt6sellen6rz6si
megfelel5s69i tanfs itv6ny
azonosit6ja.
f

Tiizvesz6lyess6gi
Emberi fogyaszt6sra
sz6nt vizre gyakorolt

E M I EpitesU gyi M inosegellen6z6 | n nov6ci6s Non profit
Kft. H-2000 Szentendre D6zsa Gydrgy ft 26
Notified-Body: 1415 NAT-6-003112012
NME azonosit6: A-89/201 6. kibocsdt6si d6tum:2020.01.1C
EMI EpitesUgyi Mincisegellen6z6 Innovdci6s Nonprofit
Kft. H-2000 Szentendre D6zsa Gyorgy 0126,1415
sz6mon bejelentett szerv, aki
-a gyArto Uzem 6s az uzemi gy6rtSsellen6rz6s
alapvizsg6latdt v6gezte, valami nt az izemi
gy6rt6sellen6rz6s folyamatos felUgyelet6t, vizsg6lat6t 6s
ert6keleset v6gzi.
Teljesitm6ny 6lland6s6gi tan(sitvdny azonos[t6:
20-CPR-1 80-(C-59/2016\ | 2020.05.29. KiadAs: 3.

nincs meghatArozott
teljesitm6ny (NPD)
teljesiti a20112001
(X:25.) Korm. rendelet

54t2014. (Xil.5.) BM
rendelettel kiadott OTSZ
20112001 (X.25) es 4712005
(lll. 1 1 ) sz. Korm6nyrendelet

4-89/2016
eloirdsait
el6i16sai
gy5116i nyilatkozat
Vesz6lyes anyagok
tetrahidrofu16n
(<80 tomeg %)
8. Az A-89/2016 sz1mti NME 1.2 pontj6ban meghatdrozott term6k teljesitm6nye megfelel a
nyi latkozat szeri nti teljes itm 6nynek.
E tefjesitm6nynyilatkozat kiad6s66rtkiz6r6lag a teljesitm6nynyilatkozatban meghat6rozott
syart6 a felel6s.

hatis

A gy6rt6 nev6ben 6s r6sz6r6l al6ir6 szem6ly:
Erdelics Sdndor
gyirigazgat6
Nyirad ony, 2020.06.02.
Jelen teljesitmenynyilatkozatol a szdllit6 (gyert6, forgalmaz6) kdteles a felhaszn6l6nak 6tadni. A
term6kismertetci, biztonsdgi adatlap a gydrt6 honlapj6n megtalSlhat6.

