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MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
 
 

20. számú 2010.08.18-i rendelet alapján - amely meghatározza a termékek forgalomba hozatalának 
feltételeit, a harmonizált uniós jogszabályok egységes alkalmazásával, valamint a 622/2004 számú 
irányelv és annak későbbi módosításai és kiegészítései alapján, amely meghatározza az építőipari 

termékek piaci bevezetésére szolgáló feltételeket 

 
Nyilatkozat száma: 00001 

 
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Ceresit CE 40 – EN 13888 -CG2AW: fugázóanyag 

2. Az építési terméknek a gyártó által 
meghatározott rendeltetése vagy 
rendeltetései az alkalmazandó 
harmonizált műszaki előírással 
összhangban: 

 

Burkolólapok közötti hézagok rugalmas és vízlepergető kitöltésére 
függőleges és víszszintes felületen, bármely nedvszívó képességú 
burkolólapnál, kül- és beltérben      

3. A gyártók neve, bejegyzett 
kereskedelmi neve, illetve bejegyzett 
védjegye valamint értékesítési címe a 
11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak 
megfelelően 

Henkel Romania Operations SRL, str Ionita Vornicu 1-7, 020325, 
Sector 2, Bucuresti 

4. Adott esetben annak a 
meghatalmazott képviselőnek a neve 
és értesítési címe, akinek a 
megbízása körébe a 12. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott 
feladatok tartoznak:  

Nem értelmezhető 

5. Az építési termékek teljesítményének igazolását 016-14/1727-2017-es számú Műszaki Megállapodás alapján 
az ICECON SA  -  Institutul de Cercerati pentru Echipamente si Technologii in Constructii Bucuresti Sos. 
Pantelimon 266, sector 2, Bucuresti végezte 

 

6 Olyan építési termékekre vonatkozó 
gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre 
európai műszaki értékelést adtak ki: 

Nem értelmezhető 

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:  

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 

Teljesítmény 
állandóságának 
értékelésére és 

ellenőrzésére szolgáló 
rendszer 

Harmonizált 
műszaki előírások 

Hajlítószilárdság száraz körülmények 
után 

≥ 2,5 N/mm2 

SR EN 12818-3:2009 

Hajlítószilárdság fagyasztási-
olvasztási ciklust követően 

≥ 2,5 N/mm2 

Nyomoszilárdság száraz körülmények 
után 

≥ 15 N/mm2 

Nyomoszilárdság fagyasztási-
olvasztási ciklust követően 

≥ 15 N/mm2 

Zsugorodás ≤ 2 mm/m SR EN 12808-4:2009/AC:2011 

Kopásállóság < 1000 mm3 SR EN 12808-2:2009 

Vízfelvevőképesség 
30 perc után 
240 perc után 

 
≤ 2 g 
≤ 5 g 

SR EN 12808-5:2009 
 

Tűzveszélyességi osztály A1 (C0) SR EN 13501-1+A1:2010 

Károsanyag kibocsátás Lásd. a Bizt. adatlapon  

 

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti 
teljesítménynek.  
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A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

 

  


