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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT ZÚZOTTK Ő TERMÉKRE
Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelet e (2011.03.09.) szerint, továbbá a 275/2013. (VII. 16.) Korm. Rendelete szerint

A teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban megadott gyártó a felelős

Terméktípus:

Egyedi azonosító kód:

1.

Első típusvizsgálat száma: F52/2017/09

Nyilatkozat száma: F40/2017/414

Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen e lem, amely lehet ővé teszi az
építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdés ében előírtaknak megfelel ően:

2. Szállítólevél tartalmazza ezeket az információkat

A szállítólevélen megjelen ő, és termékhez kapcsolódó egyedi azonosító az els ő

típusvizsgálat sorozatszámából következ ően:
816

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott r endeltetése vagy rendeltetései
az alkalmazandó harmonizált m űszaki el őírással összhangban:

A rendeltetésszerű felhasználás, beépítés esetén a termék megfelel a 9. pontban
felsorolt tulajdonságok alapján a 7. pontban meghatározott termékszabványnak.

A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illet ve bejegyzett védjegye,
valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésébe n előírtaknak megfelel ően:

4.

Adott esetben annak a meghatalmazott képvisel őnek a neve és értesítési címe,
akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdéséb en meghatározott feladatok
tartoznak:

5.

Az építési termékek teljesítménye állandóságának ér tékelésére és ellen őrzésére
szolgáló, az V. mellékletben szerepl ők szerinti rendszer vagy rendszerek:

6. 2+ rendszer

Harmonizált szabványok által szabályozott építési t ermékekre vonatkozó gyártói
nyilatkozat esetén:

7. MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Kőanyaghalmazok műtárgyakban és útépítésben
használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagű anyagokhozcímű harmonizált
szabvány szerint, 
TLI Technológiai, Laboratóriumi és Innovációs Zrt. Tanúsító Iroda elvégezte a gyártás
üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését.

A kiadott tanúsítvány száma: 2095 CPR 272

Nyilatkozat szerinti teljesítmény méréséhez alkalma zott vizsgálati szabvány(ok): MSZ EN 13242:2002+A1:2008

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény (tulajdonság ok a hivatkozott szabvány pontjai szerinti felsorol ásban):

Frakció (d/D)  31,5/90  
4.3. Szemmegoszlás EN 933-1 osztály G C 80/20

4.3.2.
Durva k őanyaghalmazok szemmegoszlásának határértékei és
tűrései

EN 933-1 osztály GT NR 

4.3.3.
Szemmegoszlás t űrései finom és nyújtott k őanyaghalmazok
esetén

EN 933-1 osztály GT A NR

4.4. Durva k őanyaghalmaz szemalakja (FI) EN 933-3 osztály FI NR 
4.4. Durva k őanyaghalmaz szemalakja (SI) EN 933-4 osztály SI NR 
4.5. A zúzott és tört szemek százalékaránya EN 933-5 osztály C NR 
4.6. Finomszem-tartalom (<0,063mm) EN 933-1 osztály f NR 

Halmazsűrűség (Mg/m3) EN 1097-3 tájékoztató érték NPD  
5.6. Újrahasznosított k őanyaghalmaz-tartalom EN 933-11 osztály nem tartalmaz  
4.7. A finom szemek min ősége EN 933-9 megadott érték NPD  
5.2. Aprózódási ellenállás (LA) EN 1097-2 osztály LA NR 
5.3. A durva k őanyaghalmaz kopásállósága (MDE) EN 1097-1 osztály M DE NR
5.4. Szemek tests űrűsége (Mg/m3) EN 1097-6 megadott érték NPD  
5.5. Vízfelvétel EN 1097-6 megadott érték NPD  
6.3. Összes kén EN 1744-1 osztály S NR 
6.4. Vízoldható szulfát EN 1744-1 osztály SS NR 

6.5.1.
Hidraulikus keverékek kötési, szilárdulási folyamat át befolyásoló
összetev Ők

EN 1744-1 megfelelt/ nem felelt meg NPD  

7.3.3. Fagyállóság EN 1367-1 osztály F NR 
7.3.3. Magnézium szulfátos kristályosítás EN 1367-2 osztály MS NR 

10. Kiegészít ő információk

MIR vezető

Ézsiás László
Kiadás kelte: 2017.11.25

- A nyilatkozatban szereplő termék minősége a termékszabvány NAD-jaként felfogható , előírásoknak is megfelel.

- A nyilatkozat a termékszabvány ZA. melléklete alapján készült és csak a szállítólevéllel igazolt tételekre vonatkoztatható.

- A gyártó garanciális kötelezettsége kizárólag a nyilatkozatban megadott paraméterekre terjed ki azzal a kikötéssel, hogy a tényleges beépítés bizonyíthatóan a felhasználási területtel
összhangban, az érvényes szabványok vagy/és útügyi műszaki előírások rendelkezése alapján történt.

- A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél és teljesítmény nyilatkozat együttes benyújtása esetén kezdeményezhető! 


