TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
a 305/2011 számú EU-rendelet III. melléklete szerint
BORNIT®-Profidicht 1K Fix
Száma: 10404/2014
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
EN 15814 (2013-01), PMB – CB2 – W2A – C2A
2. Típus-. tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé
teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak
megfelelően:
Tételszám: lásd a termék csomagolásán
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy
rendeltetései
az
alkalmazandó
harmonizált
műszaki
előírással
összhangban:
Műanyaggal módosított bitumenes vastagbevonat (PMB) földdel érintkező
építőelemek szigetelésére
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye,
valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak
megfelelően:
BORNIT-Werk Aschenborn GmbH
Reichenbacher Straße 117
08056 Zwickau
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési
címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatok tartoznak:
nem értelmezhető
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és
ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy
rendszerek:
3. sz. rendszer
3. sz. rendszer a tűzzel szembeni viselkedésre vonatkozóan
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó
gyártói nyilatkozat esetén:
A 2007 azonosító számú Kiwa MPA Bautest GmbH bejelentett szervezet Drezdai
Kirendeltsége a 3. sz. rendszernek megfelelően elvégzett típusvizsgálat alapján
határozta meg a terméktípust.
A 0432 azonosító számú MPA NRW bejelentett szervezet Erwittei Tűzvizsgálati
Központja a 3. sz. rendszernek megfelelően végzett termékvizsgálat alapján
határozta meg a termék tűzzel szembeni viselkedése szerinti osztályát.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártási nyilatkozat esetén, amelyekre
európai műszaki értékelést adtak ki:
nem értelmezhető
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény
Alapvető tulajdonságok

Teljesítmény

Vízzáróság
Repedésáthidalás
Vízzel szembeni ellenálló
képesség
Hajlíthatóság alacsony
hőmérsékleten
Mérettartás magas
hőmérsékleten
Tűzzel szembeni viselkedés
Nyomásállóság
Veszélyes anyagok
A vízzáróság és a tűzzel
szembeni viselkedés
tartóssága

W2A osztály
CB2 osztály
Nem színezi el a vizet,
nem válik le
Nem reped
Nem csúszik le és nem
fut meg
E osztály
C2A osztály
NPD
teljesül

Harmonizált műszaki
előírások
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10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9.
pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó
a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

(olvashatatlan aláírás)
F. Metzner
Ügyvezető
Zwickau, 2014.03.24.

(olvashatatlan aláírás)
H. Modes
Laborvezető

