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NEMZETI MUSZAKI ERTEKELES

A term6k megnevez6se:

Soriplan Rapid gyorskdt6 sz6razhabarcs

A term6k tervezett
felhaszn6l6si teriilete:

Szere l6m u n k5 k, rcigzit6sek, f6szkek, kitcir6sek javit6sa,
vizbetdr6sek id5leges megszti ntet6se.

Term6kkcir:

Falazat 6s ezzel kapcsolatos term6kek. Falaz6egys6gek,
vakol5habarcs, seg6danyagok

A term6k gy6rt6ja:

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

A term6k EMI Nonprofit Kft.
szakrendi jelzete (SZRJ):
NME 6rv6nyess6g kezdete*:

1

.5. 1

El6keveft szerazhabarcsok

2016.

A Nemzeti Mrliszaki Ert6kel6s 7 oldalt larlalmazbele6rtve - db szdmozott mell6kletet.

..|t

)YE 6rvenyessege felt6telhez kotott. Az NME erv6nyess6ge az EMI Nonprofit Kft. honlapjdn (www.emi.hu)
ellen6rizend6.
Ez az NME felvSltja az A-3sst20o4 sz6mt,2010. 11 . 30. ervenyess6gi kezdet0 EME-I.
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Joct szABALyozAS Es elrnlAruos relrEtelex

1.

Eztaz NME-I aztMl Epitesugyi Min6segellenozo Innovdci6s Nonprofit Kft. dllitotta ki
az 6pitesi term6k 6pitm6nybe tdrten6 betervez6s6nek 6s be6pit6senek, ennek
sor6n a teljesftm6ny igazoldsdnak r6szletes szabdlyair6l sz6l6 275t2013 (Vll. 16.)
Korm6nyrendelet,

a

Magyar Kereskedelmi Enged6lyez6si Hivatal

(M KEH- 1 2812212013/FHA),

kijelol6se,

vatamint

az

A-35512004 jelzeto, 2010. 11. 30. 6rv6nyess6gi kezdetui 201s. 11. 30-ig
9rv6ny9s EME 6s az A-24812015 jelzetr.l , es 2016. 06. 07. keltezesri Teljesitm6n!
Ert6kel6si Jegyz6kdnyvben r6szletezett adatok alapj6n.
2.
3.

4.

,

Az NME jogosultja az 6pit6si term6k gydrt6ja.
Az NME jogosultja az NME-t nem ruhSzhatja 5t m6sra. Az NME csak a felttjntetett
gy6rt6si helyeken elo6llitott term6kre vonatkozik.
A term6k gy6rtoja, vagy meghatalmazott k6pviseldje koteles bejelenteni, ha a term6k
16nyeges jellemz6i, alapanyagainak minos6ge, vagy a gy6rt6si korulmenyei
megvdltoznak 6s koteles k6relmezni az NME fe[ilvizsgSlat6t es szriks6g szerinti
modosit6sSt.

5

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonja a term6kre vonatkoz6 NME-I a gydrt6

o

Az NME{ az

vagy
meghatalmazott.k6pviseldj6nek k6r6se alapj6n, piacfelugyeleti hatos6g hatfurozita
alapj5n, az NME t6rgy6t k6pezo 6pitesi teimeket lefed6 harmoniz6lt szabv6ny a
30512011/EU europai parlamenti 6s tandcsi rendelet 17. cikk (5) bekezd6se szerint
p6rhuzamos hat6lyoss6g idoszakdnak letelt6vel.

tMl Nonprofit Kft. magyar nyelven, 6s a gy5rt6 vagy meghatalmazott
kepviseldjenek ig6nylese alapjdn - ut6lagos ig6nyl6s eset6n ktilon dijazis ellen6ben
angol, n6met vagy francia, esetleg m5s nyelvti fordit6sban
kiadja.
Jog6rv6nyess6gi alap az NME magyar nyelvU kiaddsa.

is

Az NME-I csak teljes terjedelm6ben szabad m5solni, vagy m6s
kozreadni. Kivonatos kozl6s6hez az EMI Nonprofit Kft. irdsos

7

adathordoz6n
hozzAjilrulasa
sz0ks6ges. Kivonatos k6zl6s eset6n ezt a t6nyt fel kell tUntetni. A reklSm ismertetriik
szdvege es 6br6i nem lehetnek ellent6tben a Nemzeti Mfiszaki Ert6kel6s tartalm6val,
6s nem adhatnak okot f6lre6rt6sre.

I

Az NME nem helyettesiti a

term6k forgalmazAsdhoz, felhaszndl6sdhoz,
be6plt6s6hez, hasznSlatdhoz kulon jogszabSly Sltal e16irt egy6b szgkseges
engedelyeket, igazolSsokat (pl. kornyezet- 6s vagyonv6delmi, kozegeszsegtigyi,

6pit6si hat6sdgi),

6s a

term6k teljesitm6ny Slland6sSgdval

-kapcsolatos

dokumentumokat (pl. term6k tan0sitvdny, Uzemi gy6rt6sellen6rz6si tanrisitv6ny,
term6ktipus meghatSroz6s6nak jegyz6konyve, teljesitm6nynyilatkozat).
9

Az NME alapjdn kiadott teljesitm6nynyilatkozat nem jogositja fel sem a gydrt6t, sem
annak meghatalmazott k6pvisel6j6t a CE jeldles feltUntet6s6re a term6ken, annak
csomagolSsdn, vagy kis616 dokumentumain.

10

Az NME nem a term6k adott felhasznSl6sra val6 alkalmassdg6t Sllapltja meg, hanem
alapveto jellemzok teljesitmeny6re ad 6rtekeket a teljesltm6nynyilaikozat alapjdul. A
term6k a gy6rt6 Sltal kiadott teljesitm6nynyilatkozatban rogzitett teljesiimenyei
alapi1n olyan 6pltm6nyekbe epithet6 be, ahol megfelel az elvdrt mriszaki
teljesitm6nynek.
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1.
1.1.

relrEretex

ADATOK
A term6k gydrtdsi helye(i)
Kem i k6l Epitcianyag ipari Zr1.

4254Nyiradony, Sz6chenyi u. 105.

1.2.

A term6k leir6sa
A Soriplan Rapid egy kloridmentes, cement kot6anyag0 6s specidlis ada16kanyagokat
tarlalmaz6, g y6 ri ag e 16 kevert g yorsk6t6 sz6 razh a ba rcs.
I

A term6k alapanyagdnak f6 jellemz6i:
Jellemz5

Ert6k

Ert6kel6si m6dszer

Kloridiontartalom (m/m%)

< 0,02

MSZ EN 196-2:2013

Szemszerkezet, dr"" (mm)

0,5

lzzitAsi vesztes6g ( m/m

.300'C-on
.600 "C-on
.1000'C-on

0,9
2,4
3,5

<2ppm

Ikrom(Vl)-ion tartalom]

01 5-1

:1999

MSZ EN 196-2:2011

2003/53/EK lr6nyelv

A term6k tervezett felhaszn6l6s6nak a leir6sa

A
j

2.

1

%)

Vesz6l yesa nya g-tarta lom

1.3.

MSZ EN

term6k alkalmazhat6 szerelomunk1khoz, rogzit6shez, f6szkek,

av it5s6

ho

z, v izbet6r6s

id

kitor6sek

6leges megszU ntet6s6hez.

ALAPVETo TERMEKJELLEMZ6K, TELJESITMENY ES ERTEKELESI
MODSZEREK

2.1.

Mechanikai szil6rds6g 6s 6ll6konysig

2.2.

TUzbiztons6g
Alapvet5 jellemzS
TUzv6delmioszt6ly (-)

Teljesitm6ny
41*

Ert6kel6si m6dszer
MSZ EN 1 3501

-1 :2007 +A1

:2010

- 96/603/EK Bizotts6gi hatArozat
alapjdn

2.3.

Higi6nia, eg6szs6g 6s kiirnyezetv6delem

NME: A-248l20'15

Projektsz5m : E3-31 1 6N-07 967 -2O1 s
KB|A-XX|-04. 1 -2016.03.21 NME Stal

NEMzETI MUszAKr

2.4.

EnrExelEs

Biztons6gos hasznSlat6s akad6lymentess6g
Alapvet6 jellemz6

Hajl it6szilSrds6g (N/m

Teljesitm6ny
A recept*:
4.0
B recept**:
4,7
C recept***:
NPD******
D recept**"
NPD******
E recept*"*"":
NPD******
A recept*:

m')

Ert6kel6si m6dszer

MSZ EN 12808-3:2009

16.7

B recept"*
28,5

C recept*"*

Nyom6szil6rdsSg (N/m m2)

Linedris

m

15,2
D recept****:

8,9
E recept***"*:
NPD******
A recept*:
NPD******
B recept**:
NPD******
C recept***
+0.06
D recept*"**:
NPD******
E recept*****:
NPD******
A recept*:

6retv6ltozds

(mm/m)

MSZ EN 12190:2000

MSZ EN 12617-4:2002

NPD**r***
B recept**:

NPD******
C recept***:

Tapad6szil6rdsdg (N/mm')

1,21

MSZ EN 1542:2000

D recept***
0,91
E recept***"*:

NPD******

recept:
300 g Soriplan Rapid
150 g viz
*A

****D

recept:
homok
Rapid
viz

600 g 0/4 mm folyami
!00 g Soriplan
200 g

NME:4-24812015

**B

recept:
Rapid
viz

300 g soriptan
100 g

"**"*E

**"C recept:
600 g 0/4 mm fotyami homok
300 g Soriptan Ripid
225 gviz

****** NPD
recept:
homok No Performance Determined Rapid
nincs meghatdrozoltteljesitmeny

600 g 0/4 mm folyami
200 g Soriplan
100 g viz
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2.5.

Zajv6delem

2.6.

Energiataka16kossig6sh5v6delem

2.7. A term6szeti er6forr6sok fenntarthat6 hasznilata
Alapvet6 jellemz6
Nyom6szil6rds6g csokken6se"
fagyasztds-olvasztds utSn (%)
* Referencia (viszonyitSsialap):

3.

Teljesitm6ny

ertefelOsi m6dszer

s30

MSZ EN '13687-3:2003

Soriplan Rapid:

viz=2:1

tomegardnyban k6szrllt habarcs.

A TELJES|TITI|ENY ALLANDOSAGANAK ERTEKELESEVEL ES ELLEN6RzTsevTI
KAPCSOLATOS KOVETELMENYEK

3.1. A teljesitm6ny 6lland6s5g6nak 6rt6kel6s6re 6s ellen6rz6s6re szolg6l6 rendszer
A 97 17 40 IEK Bizottsdgi hatdrozat atapj6n,
a 30512011/EU eur6pai parlamenti 6s tan6csi rendelet V. melleklete szerinti:
(4) rendszer.

3.2. A gy6rt6 feladatai
3.2.1. Uzemi gy6rtSsellen6rz6s (UGYE)
A gy6rto kdteles olyan UGYE rendszert kialakitani, dokumentSlni 6s mtikodtetni, mely
biztositja, hogy a be6pit6sre kerUl6 term6kek teljesitm6nye igazolhato m6don
folyamatosan megfelelnek jelen NME-ben megadott 6rt6kekneli. -

Az a gy{rto, melynek a min6segir5nyit5si rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek,
6s azt kieg6sziti a jelen NME-ben el6irt, az uzemi gySrt6setten6rz6sre vonatkozo
kovetelm6nyekkel, 0gy tekinthet6, hogy az Uzemi gy6rt5sellen6rz6si rendszere
megfelel a kovetelm6nyeknek.

A term6kre vonatkoz6an a gy6rt6 feladata olyan Uzemi gy5rtdsellen6z6si rendszer
kialakit6sa, m(k6dtet6se, illetve ellen6rz6se, mely a term6kek teljesitm6ny6nek
Slland6sdgSt biztositja.

Az Ozemi gy6rt6sellen6z6si rendszernek tartalmazn ia kell :
az elj6r6s keret6ben sztiks6ges feladatokat 6s ezek felel6s6t, bele6rlve a kijelolt
tan0sfto szervezettel val6 kapcsolattart6st 6s a bejelentdsi kotelezettsegeketj
a szem6lyzet k6pzetts6gere 6s oktatdsSra, a gy6rt6- 6s vizsg6l6berendez6sekre,
az alapanyagokra, a besz6llitott term6kekre, a gy6rt6si folyamatra, a felmerul6
nem megfelel6s6gek 6s reklam6ci6k kezel6s6re 6s az Ozemi gydrtdsellen6rz6si
rendszer - gyarto Sltali - feltilvizsg6latdra vonatkozo szab6lyoz6st,
- az Uzemi gydrt6sellen6rz6s keret6ben v6gzett vizsgSlatok eredm6nyeinek

-

erteke l6s6t a te ljes ltme ny6 rt6kel6s

NME:A-248l2015
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red m6 nyei ne k osszevet6s6ve
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a gylrlAsellencirz6s vizsg6lati terve
v6gzendo vizsg6latokat, melyek gyakorisdgdra 6s vizsgdlati modjdra
vo n at koz6 kovete m 6 n ye ket az alAbbi tablAzat tarlalmazza.
az Uzemi gydrtdsellencirz6s keret6ben
szerint

-

-

I

VizsgSlt term6kjellemz6k

Minimdlis vizsg6lati
gyakoris69

Vizsgiilati m6dszer

Nyom6szil6rds59*

MSZ EN 12190

Tapad6szil6rdsdg betonon*

MSZ EN 1542

1

/ gydrtdsit6tel

* 1:2 illetve
1:3 ar5nyban 0/4 mm-es homokkal keszUlt habarcs jellemzoje (C es D receptek)

3.2.2. A term6k teljesftm6ny6nek 6rt6kel6se
Jelen NME a term6k teljesitm6ny ert6keles6nek tekintend6 a 30512011/EU europai
parlamenti 6s tandcsi rendelet V. mell6klete 1.6 pontja figyelembev6tel6vel, ez6rl a
gy6rtonak ezt a feladatot m6r nem kell elv6geznie.

3.2.3. Teljesitm6nynyilatkozat ki6llltdsa
nyilatkozatnak - pontokba szedve
tartalmaznia:
a nyilatkozat azonosit6szAm1t,
a term6ktlpus egyedi azonoslt6 k6djet,

A gy6rto 5ltal kitillitando

- a kdvetkez6ket kell

- az 6pit6si term6knek a gydrt6 6ltal meghat6rozott rendeltet6s6t vagy
rendeltet6seit,
- a gy6rt6 nev6t, bejegyzett kereskedelmi nev6t, illetve bejegyzett vedjegy6t,
valamint 6rteslt6si cim6t,
- adott esetben a meghatalmazott k6pvisel6nek a nev6t 6s 6rtesitesi cim6t,
- az 6pit6si term6k teljesitm6nye 6llandosdgdnak ert6kel6sere 6s ellen6z6s6re
szolg6lo rendszert vagy rendszereket,
- az NME-t kiad6 szervezet megnevez6s6t es az illtala kiadott NME azonosit6j6t,
- az epit6si term6k teljesftm6nye 6llandos5gdnak ert6keles6t 6s ellen6z6s6t
-

-

v6gzo kijel6lt szervezel megnevez6s6t, az Sltala elv6gzett feladatok felsorolSsdt
6s a kiadott Uzemi gydrt6sellen6z6s megfelel6s6gitanrisitv6ny azonosit6jdt,
a 2. fejezetben szerepl6 teljesitm6ny6rt6keket,
az al6bbi mondatokat:
. Az A-24812015 sz6m0 NME 1.2. pontj6ban meghatdrozott term6k
teljesltm6nye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesitmenynek.
. E teljesltm6nynyilatkozat kiad6sd6rt kiz6rolag a teljesitm6nynyilatkozatban
meghat6rozott gy6rt6 (vagy meghatalmazott k6pvise16) a felelos.
a gySrto (vagy meghatalmazott k6pvisel6) nev6ben 6s r6sz6r6l aliliro szem6lyt

(n6v/beosztSs),
helyet / ddtumot I al6rdst.

NME: A-248l2015
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4.

MELLEKLETEK

Az NME-t k6szitette:

,

,rftNaYaclds Hcx'Roflt

vrzsgalo mernoK
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term6kmenedzser
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