L. G. TREND KFT
H-2080 Pilisjászfalu
Bécsi út 03/7 HRSZ
Telefon: +36 26 575 023
Fax: +36 26 575 024

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT
(Készült a 305/2011-es Európai Unió építési termék rendelete alapján.)
Gyártó:

CEZAR Przedsiebiorstwo Produkcyjne D. B. Niewinski
Ul. Strefowa 2, PL-19-300 Elk-Lengyelország

L. G. TREND KFT, H-2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 03/7 HRSZ
Importőr/Szállító:
Extrudált polisztirén hablemez, padlóburkolatokhoz alátétlemez
Termék:
ISO 140/8, EN14041 és EN13501-1
Szabványok:
beltéri padlóburkolat lépés- és kopogászaj csökkentő alátétlemeze
Rendeltetési cél:
Redeltetési célnak megfelel, amennyiben a termék a gyártó előírásainak megfelelően, az előírt alkalmazás
céljából kerül beépítésre.

Specifikáció (számlaszám):
Minta /2016
TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT (DOP No 01/S/2012)
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Úsztatott padlóburkolatok lépés- és kopogászajának csökkentését biztosító alátét hablemez, XPS (beltérre) PKWiU 22.23.Z
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikkely (4.) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Úsztatott padlóburkolatok lépés- és kopogászajának csökkentését biztosító alátét hablemez, XPS (beltérre) AT-15-8898/2012
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált előírással összhangban:

Épületekben, úsztatott padlóburkolatok alátétlemeze (lásd EN 14041) a gyártó előírásainak megfelelően
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, ill. bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikkely (5.) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

CEZAR Przedsiebiorstwo Produkcyjne D. B. Niewinski, Ul. Strefowa 2, PL-19-300 Elk, Lengyelország
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízási körébe a 12. cikkely (2.) bekezdésében meghatározott feladatok
tartoznak:
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3-as rendszer
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: a bejelentett vizsgáló laboratórium neve, amely kiadta a
megfelelőségi tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzés, vizsgálati jelentések és számítási jelentés (ha van ilyen) alapján:

Protocol No. 0812/12/Z00NK-March 2012
ITB Instytut Techniki Budowlanej w W.wie.

nem alkalmazható

akkreditált vizsgáló állomás(ok)

tanúsítvány teljesítmény-állandóságról

8. Olyan építési termékre vonatkozó gyátói nyilatkozat, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki:

nem alkalmazható
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény
Alapvető tulajdonságok
Vastagság
Szín
Átlagos sűrűség
Terhelhetőség
Nedvesség abszorpció 28 nappal a gyártás után

Teljesítmény

Harmónizált műszaki előírások

2, 3 és 5 mm (50x100 cm)

gyártói adat

világos zöld

gyártói adat

min. 55 kg/m3

gyártói adat

> 9 t/m2

ISO 140/8

max. 0,4%

ISO 140/8

Zajcsökkentés mértéke

> 19 dB

ISO 140/8

Hőátbocsájtási tényező

0,07; 0,19 és 0,22 m2K/W

EN 14041:2004/AC:2006

-60 és +70 Celsius fok között

EN 14041:2004/AC:2006

deklarálása nem kötelező

EN 14041:2004/AC:2006

deklarálása nem kötelező

EN 14041:2004/AC:2006

Beépíthetőség (thermikus terhelhetőség)
Hővezetési képesség (W/mK)
Vízállóság

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Grzegorz Romankiewicz, felelős min.biztosítási vezető
név és beosztás

2012.05.17
a kiállítás helye és dátuma

Aláírás és pecsét nélkül hiteles.

