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NME
NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES

A term6k megnevez6se:

Resolit KM 257 vizzilr6 sz6razhabarcs

A term6k tervezett
felhaszn6l6si teri,ilete:

Alap- 6s t5mfalak, pill6rek, alaplemezek, pincefalak,
medenc6k, tart6lyok szigetel6se,

Term6kkcir:

Membrdnok, bele6rtve a folyad6kk6nt felhordottakat 6s a
k6szeleteket is (viz- 6s/vagy vizg1z-szigetel6si c5lra)

A term6k gy6rt6ja:

KemikSl Epit5anyagipari Zrt.
1097 Budapest, Tagl6 u. 11.13.

A term6k EMI Nonprofit Kft.
szakrendi jelzete (SZRJ):

NME 6rv6nyess6g

1

.5. 1 El6keverl.

kezdete": 2016.06.

szArazhabarcsok

07.

,_zu+Zoltdn
6rt6ke16 iroda

vezet6

A Nemzeti MUszaki Ert6kel6s 7 oldalt tartalmazbele6rtve - db szdmozott mellekletet.

Az |ME 6rvenyess6ge felt6telhez kotott. Az NME erv6nyess6ge az EMI Nonprofit Kft. honlapjdn (www.emi.hu)
ellen6rizend6.
Ez az NME felvSltja az A-16112010 sz6m0, 2ojo. 12. 20. 6rvenyessegi kezdetii EME-t.
"
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Joct szABALyozAS Es RIrRI-Ar,ros relrErelex

1.

EztazNME-t azEMl EpitesUgyi Min6segellenorz6Innovdci6s Nonprofit Kft. dllitotta ki
az 6pit6si term6k epltm6nybe tdrt6no betervez6s6nek 6s beepit6senek, ennek
sor6n a teljesitm6ny igazol6s6nak r6szletes szab5lyairol sz6lo 27512013 (Vll. 16.)
Kormdnyrendelet,

a

Magyar Kereskedelmi

(MKEH-

1

Enged6lyez6si

Hivatal

kijelol6se,

2812212013/FHA), valamint

az A-16112010 jelzetti, 2010. 12. 20. 6rv6nyess6gi kezdetrl, 2015. 12. 2O-ig
erv6nyes EME 6s az A-24412015 jelzetri, 6s 2d16. 06. 07. keltezesri Teljesftm6n!
Ert6kel6si Jegyzokonyvben r6szletezett adatok alapjdn.
2.

Az NME jogosultja az 6pit6si term6k gy6rt6ja.

3.

Az NME jogosultja az NME{ nem ruh6zhatja 6t mdsra. Az NME csak a feltrintetett
gyiirt6si helyeken

4.

e166

||

itott term6kre vonatkozik.

A term6k gy6rtoja, vagy meghatalmazott kepviseloje k6teles bejelenteni, ha a term6k
16nyeges jellemzoi, alapanyagainak minos6ge, vagy a gydrtdsi korrilm6nyei
megv6ltoznak 6s koteles k6relmezni az NME fe[ilvizsg6latdt 6s sztiks6g szerinti
modosit6s6t.

5.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonja a term6kre vonatkoz6 NME-I a gydrto

6.

Az NME-I az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, 6s a gy6rt6 vagy meghatalmazott
k6pviseldjenek ig6nyl6se alapjdn - utolagos igenyles eset6n ktll6n dijazAs ellen6ben
angol, n6met vagy francia, esetleg mds nyelvti forditdsban is kiadja.

vagy
meghatalmazott -k6pviseloj6nek k6r6se alapjdn, piacfelUgyeleti hat6s59 hat6rozata
alapjdn, az NME t6rgy6t klpezo 6pitesi teimeket lefed6 harmoniz6lt szabvdny a
30512011/EU europai parlamenti 6s tandcsi rendelet 17. cikk (5) bekezd6se szerint
pSrhuzamos hat6lyossdg idoszak6nak letelt6vel.

Jog6rv6nyess6gi alap az NME magyar nyelvri kiaddsa.
7

8

Az NME{ csak teljes terjedelm6ben szabad mdsolni, vagy m6s
kozreadni. Kivonatos kozl6s6hez az EMI Nonprofit Kft. -lr6sos

adathordoz6n
hozz6j6rul6sa
szUks6ges. Kivonatos k6zl6s eset6n ezt a t6nyt fel kell tUntetni. A reklSm ismertetok
szovege es 5br5i nem lehetnek ellent6tben a Nemzeti Mfiszaki Ertekel6s tartalmdval,
6s nem adhatnak okot f6lre6rt6sre.

Az NME nem helyettesfti a

term6k forgalmazfus6hoz, felhaszn6l6sdhoz,
be6pit6s6hez, hasznSlatdhoz ktilon jogszabdly dltal eloirt egy6b szUks6ges
engedelyeket, igazoldsokat (pl. kornyezet- 6s vagyonv6delmi, kozeg6szs6gtigyi,
6pit6si hatosdgi), 6s a term6k teljesitm6ny dllandosdgdval - kapcsolalos
dokumentumokat (pl. term6k tanfsitv6ny, Uzemi gydrt6sellenSrz6si tanrisitvdny,

term6ktlpus meghatdrozasdnakjegyz6k6nyve, terjesitm6nynyilatkozat).
o

Az NME alapjdn kiadott teljesitm6nynyilatkozat nem jogositja fel sem a gy6rt6t, sem
annak meghatalmazott k6pviseldjet a CE jel6les feltUntet6s6re a term6ken, annak
csomagol6s6n, vagy kis6r6 dokumentumain.

10

Az NME nem a term6k adott felhaszndl6sra valo alkalmassdg6t 6llapftja meg, hanem
alapvet6 jellemz6k teljesitm6ny6re ad ertekeket a teljesitm6nynyilatkozat alapjdul. A
term6k a gy1rto 6ltal kiadott teljesitm6nynyilatkozatban rogzitett teljesfimenyei
alapj6n olyan 6pitmenyekbe epithet6 be, ahol megfelel az elvdrt mriszaki

teljes[tm6nynek.

NMii A-244t2015
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ll.
1.
1.1.

A NEMZETI wlUszext enrExelEsne voNATKozo EGyEDt

relrErelex

ADATOK
A term6k gySrtdsi helye(i)
Kemik6l Epitoanyag ipari ZrI.
4254Nyiradony, Sz6chenyi u. 105.

1.2.

A term6k leir6sa

A Resolit KM 257 egy egykomponensU, cementb6zis0, gy6rilag elSkevert
szdrazhabarcs.

vizzAro

A term6k alapanyagdnak f6 jellemzoi:
Jellemz6

Ert6k

Szemszerkezet, dr"* (mm)
lzzitAsi vesztes6g
. 300 "C-on

(m

I

0,5

MSZ EN

1

01 5-1

:1999

m%)
1,82

.600 'C-on

3,51

.1000'C-on

MSZ EN 196-2:2011

6.07

Vesz6lyesa nyag{artalom
[k16m(Vl)-ion tartalom]

1.3.

Ert6kel6si m6dszer

<2ppm

2003l53lEK l16nyelv

A term6k tervezett felhaszn6l6s6nak a leirdsa

A

term6k alkalmazhat6 reped6smentes 6priletr6szek vizzAro vakolat6nak
k6szit6s6re, els6sorban alap- 6s t6mfalak, pil16rek, alaplemezek, pincefalak,

medenc6k, tart6lyok szigetel6s6re.

2.

ALAPVETo TERMEKJELLEMZ6K, TELJES|TMENY ES ERTEKELESI
MODSZEREK

2.1.

Mechanikai szilSrds6g 6s rill6konysdg

2.2.

T[zbiztonsfg
Alapvet5 jellemz6
TUzv6delmi oszt5ly

" NPD

2.3.

(-)

NPD"

No Performance Determined

Ert6kel6si m6dszer
MSZ EN 1 3501

-1 :2007

+

A1 :2010

- nincs teljesitokepesseg ertekelve

Higi6nia, eg6szs6g 6s kcirnyezetv6delem

NME:4-24412015
317

-

Teljesitm6ny
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2.4.

Biztonsigos haszn6lat 6s akad6lymentess6g
Alapvet6 jellemz5

Teljesitm6ny

Ert6kel6si m6dszer

YizzArosAg 17 nap, 4 barl

nincs vizbehatol6s

MSZ EN 14891:2012 alapjAn

Tapad6szil6rds6g (N/mm2)

21

MSZ EN 1542:2000

Hajl it6szil6rds69 (N/mm2)

53

MSZ EN 196-1 :2005

Nyomoszil6rds6g (N/mm')
Linedris m6retv6ltozds

23,4

MSZ EN 12190:2000

-08

MSZ EN 12617-4:2002

(mm/m)

2.5.

Zajv6delem

2.6.

Energiatakar6koss6g 6s h6v6delem

2.7. A term6szeti

er5forr6sok fenntarthato haszn6lata

Alapvet6 jellemz6
Tapad6szil5rdsSg (N/mm')
. meleg t6rolSs utdn
. viz alatti tdrolSs utSn
. fagyasztds-olvaszt6s ut6n

Teljesitm6ny
1,6
1,4
0,7

Ert6kel6si m6dszer
MSZ EN 1348:2007

J.

A TELJES ITIiIETY ALLANDOSAGANAK ERTEKELESEVEL ES ELLEN6nzesTvTI
KAPCSOLATOS KOVETELM ENYEK

3.1.

A teliesitm6ny 6lland6sS95nak 6rt6kel6s6re 6s ellen6rz6s6re szol96l6 rendszer
A 99/90/EK Bizotts6gi hatlrozat alapj6n,
a 30512Q11/EU eur6pai parlamenti 6s tan6csi rendelet V. mell6klete szerinti:
(2+) rendszer.

3.2.

A gy6rt6 feladatai

3.2.1. Uzemi gySrtdsellenorz6s (UGYE)
A gy5rto koteles olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentSlni es mrikodtetni, mely
biztositja, hogy a be6pit6sre kerUl6 term6kek teljesitm6nye igazolhat6 m6don
folyamatosan megfelelnek jelen NME-ben megadott 6rtekeknei. Az a gy{r16, melynek a mincisEgirdnyitdsi rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek,
6s azt kieg6sziti a jelen NME-ben el( irt, az ozemi gy6rt6sellen6rz6sre vonatkoz6
kovetelm6nyekkel, (gy tekinthet6, hogy az Uzemi gydrtdsellen6rz6si rendszere
megfelel a kovetelm6nyeknek.

NME: A-24412015
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A term6kre vonatkozoan a gydrto feladata olyan Uzemi gydrtdsellen6rz6si rendszer
kialakit6sa, mtikodtet6se, illetve ellen6rz6se, mely a term6kek teljesitm6ny6nek
Slla

-

ndosdg6t biztosftja.

Az Uzemi gydrt6sellenoz6si rendszernek tartalmaznia kell:
az elj6rds keret6ben szuks6ges feladatokat 6s ezek felel6s6t, bele6rtve a kijelolt
tan0sft6 szervezettel valo kapcsolattart6st 6s a bejelent6si kotelezetts6geket,
a szem6lyzet k6pzetts6g6re 6s oktatSs5ra, a gy1rto- 6s vizsg6loberendez6sekre,
az alapanyagokra, a besz6llitott term6kekre, a gydrtdsi folyamatra, a felmerU16
nem megfelel6s6gek 6s reklam6ciok kezel6s6re 6s az izemi gydrt6sellenoz6si
rendszer - gySrto Sltali - felulvizsgdlat1ra vonatkoz6 szabdlyozdst,
az Uzemi gy6rtdsellen6z6s keret6ben v6gzett vizsgSlatok eredm6nyeinek
ert6kel6s6t a teljes ftm6ny6rtekel6s ered m6nyei nek osszevet6s6vel.
az Uzemi gy6rtdsellenorz6s keret6ben a gyirlAsellenorz6s vizsg6lati terve
szerint v6gzendo vizsg6latokat, melyek gyakorisdg6ra 6s vizsgdlati m6dj5ra
vo n a t k oz6 kovete m 6 nye ket az al 6bbi tlbllzat tartalmazza.

-

-

I

Vizsg6lati m6dszer

Minimiilis vizsgdlati
gyakoris6g

MSZ EN 14891 alapj{n

1l6v

Vizsg6lt term6kjellemz6k
VizzAr6 k6pesseg
(7 nap, 4 bar)
Tapadoszil6rdsdg betonon

MSZ EN 1542

HajlitoszilSrdsSg

MSZ EN 196-1

Nyom6sziliirdsdg

MSZ EN 12190

Zsugorod6s

1 / gy5rt6si t6tel

MSZ EN 12617-4

3.2.2. A term6k teljesltm6ny6nek 6rt6kel6se
Jelen NME a term6k teljesitmeny ertekeles6nek tekintend6 a 30512011/EU europai
parlamenti 6s tandcsi rendelet V. mell6klete 1.6 pontja figyelembev6tel6vel, ez6rt a
gy6rtonak ez| a feladatot m6r nem kell elv6geznie.

3.2.3. Teljesitm6nynyilatkozat ki6llit6sa

A gy6rto dltal ki6llitando nyilatkozatnak - pontokba szedve - a

kovetkez6ket kell

tartalmaznia:
a nyilatkozat azonosit6sz6mft,
a term6ktipus egyedi azonosit6 k6djet,

- az 6pitesi term6knek a gydrto 6ltal meghatdrozott rendeltet6s6t vagy
rendeltet6seit.
- a gyarto nev6t, bejegyzett kereskedelmi nev6t, illetve bejegyzett v6djegy6t,
valamint 6rtesit6si cim6t,
- adott esetben a meghatalmazott k6pvisel6nek a nev6t 6s 6rtesit6si cim6t,
- az 6pft6si term6k teljesitm6nye dllandos6gdnak ertekelesere 6s ellen6z6s6re
szolg6lo rendszert vagy rendszereket,
- az NME-t kiad6 szervezet megnevez6s6t 6s az dltala kiadott NME azonosft6jdt,
- az epitesi term6k teljesitm6nye dllandos6g6nak 6rtekel6set 6s ellen6rzeset
v6gzo kijelolt szervezet megnevez6s6t, az 6ltala elv6gzett feladatok felsoroldsat
6s a kiadott uzemi gydrtdsellenorz6s megfelelos6gitanrisitvdny azonosit6jdt,

NME: A-24412015
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3.3.

a 2. fqezelben szereplo teljesitm6ny6rt6keket,
az al6bbi mondatokat:
Az A-24412015 szdm0 NME 1.2. pontjdban meghatSrozott term6k
teljesitm6nye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitm6nynek.
E teljesitm6nynyilatkozat kiadds6ert kizlrolag a teljesitm6nynyilatkozatban
meghatdrozott gySrto (vagy meghatalmazott k6pvise16) a felel6s.
a gydrto (vagy meghatalmazott k6pvisel6) nev6ben 6s r6sz6rol alAiro szem6lyt
(n6v/beosztds),
helyet / ddtumot I al6ir6st.

.
.

A kijelcilt tanrisit6 szervezet feladatai

3.3.1. A gy6rt6 tizem 6s az Ozemi gySrtiisellen6z6s alapvizsgdlata
3.3.1

.1

.

Az Ozemi gydrtdsellen6z6si rendszert leiro dokumentScio el6zetes felUlvizsgdlata

Ennek keret6ben a gydrtdsellen6rz6s mrjk6d6s6t, a gy6rt6s folyamatdt, valamint a
hozzA kapcsolod6 ellen6z6sek 6s vizsgSlatok eljdrdsdt leiro - gyrirt6 6ltal keszitett
dok umentumok felti lvizsg6latd nak e lv6gz6se tort6n k meg.

-

i

A felUlvizsgSlat alapjdn 6rt6kelt, hogy a term6kek min6s6gszabSlyozSsa megfelel6-e,
6s osszhangban van-e a 3.2.1.-ban el6irt kdvetelm6nyekkel.
3.3.1.2. A gy6rt6 uzem 6s azizemi gy6rtdsellen6rz6s alapvizsgdlata a helyszinen

Az alapvizsgdlat keret6ben ellen6rzott es ert6kelt, hogy az Ozem a gydrtdsellen6z6si
dokumentdci6nak megfeleloen v6gzi-e a tev6kenys6g6t, tov6bbd a gydrt6 dltal
v6gzett ellen6rz6sek es vizsg6latok alkalmasak-e a term6kek teljesitm6ny
Sllandos6gSnak fenntartdsdra. Az alapvizsgdlat kiterjed arra, hogy a gV6r1o
rendelkezik-e azokkal az eszklzdkkel, amelyek szuks6gesek a megfelel6 term6kek
el66llitds6hoz, 6s adottak-e a gy6rtdsellen6rz6s elv6gz6s6nek szem6lyi es t6rgyi

felt6telei.

3.3.2. Az uzemi gy6rtdsel lenoz6si megfelel6s6g i tan0s itvdny kiad6sa
A kijelolt tan0sito szervezet - a term6k teljesitm6ny6nek es a gySrto Lizem, valamint
az tizemi gydrtSsellenorz6s alapvizsgSlatdnak 6rt6kel6s6re alapozva tizemi
gydtl6sellenorz6si megfelel6segi tan[sitvdny kiad6sdval igazolja az rizemi
gy6 rt6sellen6rz6s megfelel6s6get.

3.3.3. AzOzemi gy6rt5sellenoz6si megfelel6s6gitanrisitvdny 6rv6nyben tart6sa

A kryelolt tanUsito szervezet az Uzemi gydrt6sellen6z6s
alapj6n

a kiadott Uzemi gy6rt5sellenorz6si

tartja.

folyamatos felUgyelete
megfelelos6gi tanrlsitvdnyt erv6nyben

Az izemi

gy6rt6sellenorz6s folyamatos felUgyelete 6vente egy alkalommal kerUl
elv6gz6sre, tartalma megegyezik az alapvizsgdlatnSl leirtakkal, azzal a kivetellel,
hogy
dokumentum felulvizsgdlat csak az alapvizsg6lat 6ta modositott
dokumentumokra terjed ki.

a
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MELLEKLETEK

Az NME-I k6szitette:

Szakmailag ellen6rizte:
EMt 6pit6siigyi Minds6gellen6n6

lnnovici6s Nonoroflt

-

ccr

vizsg616 m6rnok

NME: A-24412015
7t7

Kft

.

0
s

ad6szdma: 20783185-2-13

Pr6m D6ra
term6kmenedzser

Projektszdm: Ee-st t ON-oz 947 -201 s
KB|A-XX|-O4.1 -2016.03.21 NME 6tal

