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  ABT ÁTLÁTSZÓ Szerelőragasztó 

(Transzparens) 310ml, oldószeres 
 

1. Termék egyedi azonosítója: R2 
    

    
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám, vagy 

bármely olyan ismertető elem, ami 
lehetővé teszi az építési termék 
azonosítását, ahogy azt a 11. cikk (4) 
bekezdése előírja: 

gyártási szám: lásd a termék csomagolásán 
 

   

3. Az építési termék rendeltetése vagy 
rendeltetései, ahogy azt a gyártó 
meghatározza, összehangolva az 
alkalmazandó harmonizált műszaki 
előírásokkal: 

Az ABT ÁTLÁTSZÓ Szerelőragasztó többféleképpen felhasználható kaucsuk alapú 
ragasztó, amely a befejezési és felújítási munkák során használt tipikus építési anyagok 
ragasztására ajánlott. A termék kiválóan tapad és tartós rugalmas kötést biztosít minden 
szennyeződésmentes, száraz felületen. 

   
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi 

neve, valamint bejegyzett védjegye és 
értékesítési címe, ahogy azt a 11.cikk 
(5) bekezdése előírja. 
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5. Adott esetben, annak a 

meghatalmazott képviselőnek a neve 
és értesítési címe, akinek a felelősségi 
köre lefedi azon feladatokat, amik 12 
(2) cikkben meg lettek határozva: 

Nincs ilyen 

   
6. Az a rendszer vagy rendszerek melyek 

az építési termékek teljesítményének 
és állandóságának illetve ellenőrzésére 
szolgálnak, ahogy azt az Annex V. 
meghatározza  

Tűzvédelmi osztályozás 3 Rendszer szerint 
 

   
7. Teljesítménynyilatkozat esetében az 

építési termékekre vonatkozó hatályos 
harmonizált szabvány és a bejelentett 
szerv neve, azonosító száma: 

Az 1378 bejelentett szerv végezte el a meghatározást a termék típuson a típustesztelés 
és a tesztjelentés alapján. 

 
   
8. Azon építési termékekre vonatkozó 

gyártói teljesítmény nyilatkozatoknál 
melyekre európai műszaki értékest 
adtak ki: 

Nincs ilyen 

 

 

 

 

9. Nyilatkozott teljesítmény: 
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MŰSZAKI ADATOK 
Csomagolt állapotban: 
Összetétel:  szintetikus kaucsuk - hidrokarbon gyanta, szerves oldószer 
Szín és állag:  színtelen paszta 
Fajsúly 0,89 +/- 0,05 g/cm3 
Alkalmazási hőm.:  +10oC és +30oC között 
Munkaidő  10-15 perc  (a környezeti tényezőktől és az alap tulajdonságaitól függ) 
Teljes Száradási Idő  3-5 nap 
Kiadósság 150-300 g/m2 
Tűzveszélyesség  száradás előtt gyúlékony 
Szilárd maradvány  61% ± 3% 
Az illesztés hőellenállása száradás után  -20oC és +60oC között 

 

 

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltűntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 
A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

 
 
 
 
 
 
 
  A gyártó nevében aláírásra  
  Meghatalmazott személy: 

   .............................................................................................  
  (Banicz László Ügyvezető igazgató) 
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Annex 
(EU) No. 305/2011 MSDS rendelet 6(5) cikkben foglaltnak megfelelően, konformban az (EU) No. 1907/2006 (kiterjesztett) Annex II-vel 

 


