
   
 
 
 

   TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
Az építőipari termékekről szóló EU 305/2011sz. Rendelet alapján 

150601 sz. DoP 2015-06-01 
 

1. A termék egyedi azonosítási kódja: 
Bituline V18- Bitumenes zsindely alátétlemez 

 
2. A11(4) cikkely alapján az építőipari termék azonosításához szükséges bármilyen más azonosító: 

Gyártási szám és dátum: A tekercseken lévő címke szerint. 
Hordozó betét: üvegfátyol 
hossz: 10m / tekercs 

A tekercseket az előírt átfedéssel kell kigurítani a megfelelően előkészített aljzatra, majd forró bitumenragasztással kb 1,5 kg/ m2 
bitumen felhasználással kell ragasztani.  

3. Az építőpari termék kívánt felhasználási területe vagy területei, az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően, 
gyártói útmutatás alapján:  
Bitumenes zsindely alátétlemez üvegfátyol hordozóréteg, oxidált bitumen, mindkét oldalán gránithomok hintéssel. 

 
4. A 11(5) cikkely alapján a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett kereskedelmi márkája és címe: 

 
 Onduline 

 24, quai Galliéni 
 F- 92 150 Suresnes — France 

 Tel : +33 1 55 63 80 10 Fax : +33 1 41 34 30 54 
 www.onduline.com 

5. Ahol alkalmazható, a meghatalmazott képviselő neve és címe, aki a 12(2) cikkelyben foglalt feladatköröket ellátni hivatott 
                                                                      Nem alkalmazható 

6. Az építőipari termék értékelési rendszere vagy rendszerei és a teljesítmény állandóságának igazolása az építőipari 
termékekről szóló V. melléklet alapján:  
      2+rendszer 
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: 
A gyári vizsgáló laboratórium elvégzi az üzemi gyártásellenőrzést valamint a folyamatos ellenőrzést, becslést és értékelést az  
EN 13969 alapján. A gyári vizsgáló laboratórium a rendszeresen vett minták típusvizsgálata, típusszámítása, értékek 
táblázatba foglalása vagy a termék leíró dokumentációja alapján elvégezte a terméktípus meghatározását. 
 
8.Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: 

Nem alkalmazható 
 
 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NPD= nincs meghatározott   teljesítmény 
Megjegyzés: A termék nem tartalmaz veszélyes anyagot (szénkátrányt vagy azbesztet). A terméktulajdonságok megfelelnek ZA-1 (EN 13969: 2009) és a ZA-1 ( EN 13707:2014) 
függelékben megadott tulajdonságoknak. Mérési módszereket leíró harmonizált európai szabványok hiányában, a veszélyes anyagkibocsátás illetve tartalom verifikálása és 
deklarálása a felhasználás helyének nemzeti előírásai alapján történik. 

 

8. Az 1. és 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 9. pontban található bevallott teljesítménynek. Jelen 
teljesítmény nyilatkozat a 4. pontban megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége alapján került kibocsátásra. 

Gyártó nevében aláírva: 
 
 
 

 
 

                                        Csík Andrea  Budapest, 01/Sept/2021 
      ügyvezető igazgató                                                                                             DOP No. 150601 sz. DoP  2015-06-01 

  
 
 

 

Tulajdonság Mértékegység Érték Harmonizált műszaki előírások 
Külső tűzzel szembeni teljesítmény - NPD  

Hossz m min. 9,9 
Szélesség m min. 0,995 

Vízzáróság - megfelel 
Négyzetméter tömeg kg/m2 1,8 ±5 % 

Tűzveszélyességi besorolás - E 
Szakító szilárdság hossz/kereszt N/50 mm 350/250(±50) 
Szakadási nyúlás hossz/kereszt % 2/2 

Továbbszakítási szilárdság / szegszárral / N 60(±10) 
Hajlíthatóság °C 0 

Hőállóság °C 70 
Tartósság öregítés után - megfelel 

Ütési ellenállás mm NPD 
Veszélyes anyagtartalom - megfelel 

 


