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Teljes
sítmény
ynyilatkozat
AZ EURÓP
PAI PARLAM
MENT ÉS A TANÁCS
T
305
5/2011/EU RENDELETE
R
(III.melléklett) alapján

1.
2.

Terrméktípus egyedii azonosító kódjaa

Bauder PYE G 200 S 4 finom
mszórás

Típpus-, tétel- vagy sorozatszám
s
a termék azonosítássára
(11. cikk (4) bekezddésének megfelelően)

termék csom
magolásán

3.

Terrmék rendeltetése

4.

Gyáártó neve, bejegyyzett kereskedelm
mi neve, illetve beejegyzett
véddjegye, értesítési címe (11. cikk (55) bekezdésénekk megfelelően)
Adoott esetben annak a meghatalmazzott képviselőnekk a neve és
érteesítési címe, akinnek a megbízása körébe a 12.cikkk (2)
bekkezdésében megghatározott feladaatok tartoznak
A teermék teljesítménnye állandóságánnak értékeléséree és
elleenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek (V.. melléklet)
Bejjelentett szerv neeve és azonosító száma, harmadi k fél által
elvéégzett feladatok leírása az V. melllékletnek megfellelően, a
term
mék megfelelőséégi tanúsítványa, az üzemi gyártássellenőrzés
megfelelőségi tanússítványa, vizsgálaati/számítási jelenntések
Terrmékre vonatkozóó gyártói nyilatkoozat esetén, ame lyre európai
műszaki értékelést adtak
a
ki

Bitumenes te
ető vízszigetelő leemez hordozóbeetéttel
Bitumenes le
emez talajnedvessség és talajvíz elleni
e
épületszigete
elésre
Paul Bauder GmbH & Co. KG
G, Korntaler Landdstrasse 63,
70499 Stuttg
gart
nincs

5.
6.
7.

8.

2+.rendszerr
1724-CPR-021101 / 022101 / 023101 / 0241001 / 021201
/ 022201 / 02
23201 / 024201
nincs

9. Nyilatkozaat szerinti teljeesítmény
Alapvetőő tulajdonságok
Besorolás küülső hőterjedési osztály
o
szerint a)
Tűzállóság
Vízállóság B típus szerint
Szakítószilárrdság:
maximális húúzóerő hossz
maximális húúzóerő kereszt
nyújthatóságg maximális húzóerőnél hossz
nyújthatóságg maximális húzóerőnél kereszt
Hidegtűrés

Teljjesítmény

Harmon
nizált
műszaki előírások

Broof (t1)
E osztály
megfelel

EN 13707
≥ 1000
≥ 1000
EN 13969
≥2
≥2
≤ -25
kövvetelményeknek
megfelel
b),
c)
Veszélyes annyagok
lásd
d 5.3 EN 13707
lásd
d 5.15 EN 13969
Az EN 13707 éés EN 13969 előírásainak megfelelő összes többi tulajdonság esettében: teljesítmény nem került meeghatározásra
a)
b)
c)

(N/550mm)
(N/550mm)
(%))
(%))
(C)

A külső hőterjedéésre vonatkozó tűzállósággi vizsgálat egy olyan renndszervizsgálat, amelyet a rendszer egyes, nem a Bauder GmbH & Co. KG
G által gyártott vagy forgalmazott alkotói
befolyásolhatnakk. Az egyes termékekre voonatkozó teljesítmény ígyy nem adható meg.
A termék nem tartalmaz azbesztet és kátrrányt
Mivel a termék kiimosódásának megállapítására nincsen európai vi
vizsgálati módszer, erről nyilatkozni
n
nem lehet.

A gyártó nevébeen és részéről alááíró személy:

Jacek Topolewskki
Exportvezető Keelet - Európa
Budapest, 2014.04.15.

