
 
 

DOP No. H2015-002 

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 

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

No. H2015-002 

                                                                                

1. A termék egyedi azonosítási kódja: 

  BITULINE GV 45E 

 

2. A 11(4) cikkely alapján az építőipari termék azonosításához szükséges  bármilyen más azonosító:  

Gyártási szám és dátum: A tekercseken lévő címke szerint. 

 

3. Az építőipari termék kívánt felhasználási területe vagy területei, az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikációnak 

megfelelően, gyártói útmutatás alapján:  

 

Talajnedvesség és talajpára elleni szigeteléshez használható több rétegben.  

Tetők csapadékvíz elleni szigetelésére, többrétegű szigetelés esetén, alátét - vagy közbenső rétegként. 

 

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

Onduline Kft. 

1037. Budapest, Bokor u 9-11 

Tel : +36 1 388 1225 

onduline@onduline.hu 

www.onduline.hu 

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+  valamint 3 rendszer  EN 13969:2009; EN 13707: 2014 

 

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:   

EN 13969:2009; EN 13707: 2014 

 

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

       Nem alkalmazható 

 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény 
Alapvető tulajdonságok   Mértékegység Érték Múszaki előírások 

Külső tűzzel szembeni teljesítmény -  NPD  

EN 13969:2009;   

EN 13707:2014 
Hossz m min. 9,9 

Tűzveszélyességi besorolás  - E    

Szakító szilárdság hossz/kereszt N/50 mm 550/300±50 

Szakadási nyúlás hossz/kereszt %  3/3±1 

Továbbszakítási szilárdság / szegszárral / N 75 ± 25 

Hajlíthatóság °C   0 

Hőállóság °C   75 

Tartósság öregítés után - NPD 

Ütési ellenállás mm  NPD 

Veszélyes anyagtartalom - megfelel 
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.  

 

10. Az 1. és 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 9. pontban található nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 

Jelen teljesítmény nyilatkozat a 4. pontban megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége alapján került kibocsátásra.   

 

Gyártó nevében aláírva:     

  
 

Doina Pirv  

Ügyvezető igazgató          Budapest, 01/06/2015 

http://www.onduline.hu/

