
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Az építőipari termékekről szóló EU 305/2011 sz. Rendeletalapján

No.H2015-004

1.Atermék egyedi azonosításikódja:
BITULINE A333

2.A11(4) cikkelyalapjánazépítőipari termék azonosításáhozszükséges bármilyenmásazonosító:
Gyártási szám és dátum: A tekercseken lévő címkeszerint.

Hordozó betét: papír  Tekercs 
hossz: 20m / 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 építői pari termék kívá nt felhasználási területe vagy területei, az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően, gyártói  
útmutatásalapján:
Hagyományos szigetelés hordozóanyagaként meleg bitumenes ragasztással talajpára elleni szigetelésnél, bádog alatti korrózióvédelemre.

4.A11(5) cikkelyalapjánagyártóneve,bejegyzettkereskedelmineve vagybejegyzettkereskedelmi márkájaéscíme:
Onduline SA
35 rue Baudin

92 300 Levallois Perret  –France
Tel : +33 1 55 63 80 10 Fax : +33 1 41 34 30 54

www.onduline.com

5.Ahol alkalmazható,ameghatalmazottképviselő neveéscíme,akia 12(2) cikkelybenfoglalt feladatköröketellátni hivatott:
Nemalkalmazható

6. Az építőipari termék értékelési rendszere va gy rendszerei és a tel jesítmény á llandóságának i gazolása a z építőipari termékekről s zólóV.
melléklet alapján:

2+ rendszer
7.Harmonizált szabványokáltal szabályozottépítési termékekrevonatkozógyártói nyilatkozatesetén:

A gyári vizsgáló laboratórium elvégzi az üzemi gyártásellenőrzést valamint a folyamatos ellenőrzés t, becslést és értékelést az EN 13969  
alapján. A gyári vizsgáló laboratórium a rendszeresen vet minták típusvizsgálata, típusszámítása, értékek táblázatba foglalás a vagy termék  

leíró dokumentációja alapján elvégezte a terméktípus meghatározását.

8.Olyan építési termékekrevonatkozógyártói nyilatkozatesetén,amelyekreeurópai műszakiértékeléstadtak ki:
Nemalkalmazható

9.Anyilatkozatszerinti teljesítmény
Tulajdonság Mértékegység Érték Harmonizált műszakielőírások

Külső tűzzelszembeni teljesítmény - NPD
Hossz m min. 19,9

Szélesség m min. 0,995
Tűzveszélyességibesorolás - E

Szakító szilárdsághossz/kereszt N/50 mm 200/150(±50)
Szakadási nyúláshossz/kereszt % 2/2

Hajlíthatóság °C 0
Hőállóság °C 60

Veszélyesanyagtartalom - megfelel

NPD= nincs meghatározott teljesítmény
Megjegyzés: A termék nem tartalmaz veszélyes anyagot (szénkátrányt vagy azbesztet). A terméktulajdonságok megfelelnek a  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.

10. Az1. és 2.pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a9.pontbantalálhatónyilatkozatszerinti teljesítménynek.
Jelenteljesítménynyilatkozata4.pontbanmegjelölt gyártókizárólagos felelősségealapján került kibocsátásra.

Gyártó nevébenaláírva:

DoinaPírv
ügyvezető igazgató
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