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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE alapján

Termék cikkszáma / DoP n°: ISOTNY/ 26125948
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
ISO-ÉK ; 26125948
DDP-NP 40x 100 x 100
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk
(4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Gyártási szám és dátum: A raklapon lévő címke szerint.
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált
műszaki előírással összhangban:
Méretre vágott, kőzetgyapot rostokból készült hő-, és hangszigetelő termék hajlatképzéshez.
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5)
bekezdésében előírtaknak megfelelően:
ISO-LINE Szigetelőanyag Gyártó Zrt.
2040 Budaörs, Iparos u. 7-9. vágja

5. 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
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben
szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
1-es rendszer: Tűzzel szembeni viselkedés.
3-as rendszer: Belső mérések a mechanikai és a hőtani jellemzők megállapítására
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
A 0751-es sz. tanúsítási testület hajtotta végre a gyári termelésirányítás gyártási kiértékelésének kezdeti vizsgálatát, majd
kiadta a tűzzel szembeni viselkedési teljesítmény állandóságára vonatkozó tanúsítványt.
Az ISO-LINE ZRt. gyári vizsgáló laboratóriuma a rendszeresen vett minták típusvizsgálata, típusszámítása, értékek
táblázatba foglalása vagy termék leíró dokumentációja alapján elvégezte a terméktípus meghatározását.
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:
nem értelmezhető
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9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény
Lásd a Knauf Insulation által kiadott nyilatkozat szerinti teljesítményt, melyet csatolva ezen dokumentummal átadunk.
NPD= nincs meghatározott teljesítmény
Megjegyzés: A termék nem tartalmaz veszélyes anyagot (szénkátrányt vagy azbesztet). A terméktulajdonságok megfelelnek ZA-1 (EN 13969) 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 meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat
szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
Budaörs, 2013. július 01.

-------------------------------------------------------Pánovics Istvánné
MEO Vezető

------------------------------------------------------Holecz Edina
alelnök
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