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A terméktípus egyedi azonosítókódja:
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely
lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4)
bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése
vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki
előírással összhangban:
A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve
bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5)
bekezdésében előírtaknak megfelelően:

9.

Betonfolyósító,
tételszám és gyártási dátum a termék csomagolásán
Erős víz csökkentő/szuperfolyósító betonadalék az EN 934-2+A1:2012
T3.1/T3.2 alapján – Betonhoz adagolható készítmény a víz erős
redukciójához és/vagy a szuperfolyósítás érdekében.
Den Braven Czech and Slovak, a.s.
Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Cseh Köztársaság
Cg.: 26872072
tel.: +420 554 648 200; fax: +420 554 648 205, www.denbraven.cz

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve
és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére
és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők
szerinti rendszer vagy rendszerek:
Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre
vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
végrehajtott eljárás

8.

Betonfolyósító

kiadott dokumentum
Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén,
amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:
kiadott dokumentum
ennek alapján

Nincs meghatározva

2+ rendszer
1301. sz. bejelentett szerv – TSÚS Bratislava,
Studená 3, 821 04 Bratislava, Szlovák Köztársaság
A gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata
Az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és
értékelése a 2+ rendszerben
1301-CPR-0315 sz. üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány
Nem alkalmazható
Nem alkalmazható
Nem alkalmazható

A nyilatkozat szerinti teljesítmény (a ZA.1. táblázat alapján):

Alapvető tulajdonságok

Tulajdonság

Kloridion-tartalom

max. 0,1 %

Alkálitartalom

max. 5,0 %

Korróziós viselkedés
Vízigénycsökkentés
Nyomószilárdság

Harmonizált műszaki
előírás

csak az EN 934-1:2008 szabvány A.1. mellékletében
szereplő összetevőket tartalmaz
min. 12 %
min. 140 % (1 nap)
min. 115 % (28 nap)

Friss beton levegőtartalma

max. + 2,0 %

Konzisztencia növelése

min. 120 mm (roskadás)

Konzisztencia megtartása

min. ugyanaz (30 min.)

Nyomószilárdság

min. 90 % (28 nap)

Veszélyes anyagok

Lásd a BA

EN 934-2+A1:2012

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények: Nem
alkalmazható
A termék teljesítménye megfelel a táblázatban (9. pont) feltüntetett teljesítménynek.
10.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
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