
 
 
 
 

         
 
 

 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT  Szám:  MHHR 00002 
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a 305/2011/EU rendelet valamint a 275/2013(VII.16) korm. rendelet szerint 

 

1. 
 
A terméktípus egyedi azonosító kódja: Multipor homlokzati hőszigetelő rendszer 
 

 

2. 
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, 
amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. 
cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

MHHR0001 

 

3. 
Az építési terméknek a gyártó által meghatározott 
rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó 
harmonizált műszaki előírással összhangban: 

Régi és új tégla, beton és vakolt 
falszerkezetek külső hőszigetelő 
burkolására 

 

4. 

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

Xella Magyarország Kft. 1135 Budapest, Tahi utca 53-59.   

Postacím: 3201 Gyöngyös, Pf.:155; 

Tel: +36 37 814 100,   Fax: +36 37 814 190 

Falazóelem gyár: 3273 Halmajugra külterület HRSZ: 
043/1 

 

5. 
Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a 
neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 

- 

 

6. 
Az építési termékek teljesítménye állandóságának 
értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben 
szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 

2+ rendszer 
NMÉ: A-97/2015 

 

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

- 

 

8. 

Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói 
nyilatkozat esetén, amelyekre nemzeti 
Építőipari Műszaki Engedélyt adtak ki: 

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Kft. 1113 Budapest, Diószegi út 37. (MKEH-
128/22/2013/FHÁ számú határozat alapján) a gyártó üzem és 
az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát és a az üzemi 
gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát, és 
értékelését végzi a 2+ rendszer előírásainak megfelelően 
és ez alapján a következőt adta ki: Üzemi Gyártáselle-
nőrzési Tanúsítvány. száma: 20-CPR-63-(C-47/2012) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
 
 

 
 
 
    

9. 
 
A nyilatkozat szerinti teljesítmény: Multipor 

homlokzati hőszigetelő rendszer 
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Tűzvédelmi osztály a hőszigetelő anyagra 
vonatkozóan: 

A1 - 
MSZ EN 13501-1:2007 + 
A1:2010 

Tűzvédelmi osztály a rendszerre vonatkozóan: A2- s1, d0 - 

MSZ EN 13501 1:2007 
+A1:2010                             
MSZ EN ISO 1716:2011          
MSZ EN 13823:2011 

Vízfelvétel (kapilláris próba) zárórétegek 
vízfelvétele 1 óra után, ha az alapréteg 
vízfelvétele 1 óra után > 1,0 kg/m2 

≤ 1,0 kg/m2 ETAG 004 5.1.3.1 pont 

Ütéssel szembeni ellenállás használati kategória III. - ETAG 004 5.1.3.3.1 

Behatolási ellenállás > 200 N MSZ EN 13498:2003 

Páraáteresztés (alapréteg + fedőréteg) 
Egyenértékű levegőréteg-vastagság 

≤ 1,0 m ETAG 004 5.1.3.1 pont 

Hőszigetelő anyag hővezetési tényezője (λ) ≤ 0,045 W/mK MSZ EN 12667:2001 

Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és a 
szigetelőanyag között 

  

N/mm2 ETAG 004 5.1.4.1 pont 

- száraz körülmények között ≥ 0,08 

- 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után ≥ 0,03 

- 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után ≥ 0,08 

Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az 
alapfelület között 

  

- száraz körülmények között ≥ 0,25 

- 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után ≥ 0,08 

- 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után ≥ 0,25 

Fagyállóság: az alapréteg vagy a záróréteg 
vízfelvétele 24 óra után és/vagy 
tapadószilárdság a záróréteg és a 
szigetelőanyag között ciklikus igénybevétel után 

≤ 0,5 kg/m2 ETAG 004 5.1.3.1 pont 

≤ 20 % ETAG 004 5.1.3.2.2 pont 

 

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: 

 
 
 
-------------------------------- 
Ozorák Iván 
Vevőszolgálati vezető 
2015.06.10 

 


