
Nyilatkozat azonosító száma: TNY- POL08002G-POL08020G 

 Építési termék forgalmazója:

Hőplusz Rendszer Kft, 6000 Kecskemét, Belső-Szegedi u.7.

 Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:

      Premio EPS H -80           expandált polisztirollap. Hőszigetelésre homlokzati  

      bevonatrendszerekben, MSZ 7573:2002 szerint. A hagyományos EPS hőszigetelőlapnál kedvezőbb 

      hőszigetelő tulajdonsága miatt, azonos hőszigetelési érték kisebb vastagsággal is elérhető. Ajánlott  

      olyan helyeken, ahol a szigetelés vastagsága behatárolt,de jobb hőszigetelést szeretnénk elérni.    

      (pl.káváknál) 

 A termék azonosításához szükséges adatok:

      Kiszerelés: 100×50 cm-es táblákban, az alábbi vastagságokban: 

        - 2,3,4,5,6,7,8,10,12,15,20 cm   

 Gyártás dátuma:csomagoláson feltüntetve **

 Termék típusa:

 Expandált polisztirollap hőszigetelő lemez carbon adalékkal 

 Kijelölt szervezet(ek) száma, megnevezése:

 

   

           Műszaki Specifikációk:

      -MSZ EN 13163, MSZ EN 13172 

      -89/106/EGK: EN 13163:2001/AC:2005 

      EN 13172:2001/A1:2005 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU rendelete alapján

-EPS-EN13163-T2-L2-W-S2-P4-DS(70.-)3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150

 Carbon

Teljesítménynyilatkozat Premio EPS H- 80 Carbon építési termékre

Urban INCD Incerc (NB: 1841)
Urban INCD Incerc vizsgálati jegyzkönyv szám: No.823/ 2017.07.19.

AVCP rendszer: A305/2011/EU rendelet V. melléklet 3. rendszer



 Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje:

 Ezen nyilatkozat érvényes a 2018. január 01. és 2018. december 31. között eladott 

 termékekre, illetve a nyilatkozat módosításáig . 

 Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

 Jelölése: a lap színe maga az azonosító

 Beépítésének szabályai: A polisztiroltáblákat EPS ragasztóval - a tábla szélei mentén, illetve középen is 2-3 ponton, a felület kb. 

30-40%-an - kell a felületre rögzíteni. Indokolt esetben (pl. bizonytalan tapadású vakolt, festett felület, nagy épületmagasság,

faanyagú alapfelület) kiegészítő dűbelezés, rögzítés szükséges, melyet a ragasztóanyag megszilárdulása után lehet elvégezni.

 Felületképzése : a polisztiroltáblák felületére fogas glettvassal húzott ragasztóanyagba megfelelő minőségű üvegszövet hálót kell 

ágyazni, majd átsimítani úgy, hogy a háló a ragasztóréteg közepére kerüljön. Célszerű a glettelést minél előbb elvégezni, mert a
közvetlen UV sugárzás az EPS lapok anyagát, felületet károsítja.

 Tárolás, raktározása: sugárzó hőtől, közvetlen napfénytől és nedvességtől védett helyen

 Jótállás, szavatosság: a törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően-a vonatkozó műszaki

előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla esetén.

 A termék jelölési kódja: EPS-EN13163-T1-L1-W1-S2-P4-BS170-CS(10)80-DS(N)2-DS(70.-)1-TR150 

 Lehetséges veszélyek, megelőző előírások: nincsen ismert egészségkárosító hatása

Kecskemét , 2018. január 15.    

A teljesítménynyilatkozat a Hőplusz Rendszer Kft, illetve Márkaképviseletei által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt 
érvényes a számlán szereplő mennyiségre vonatkozóan.  

**A gyártás dátumát a Hőplusz Rendszer KFT. ügyviteli 

rendszere is nyílván tartja. A termék felhasználhatósága – megfelelő tárolás esetén - 5 évnél több. 

Tulajdonság Deklarált érték vagy 

osztály 

Vizsgálati módszer, 

Intézet azonosító 
Hőellenállás 50 mm-es vastagság 

esetén 

1,41 nm .K/W T-21 2008 

175/S-167 

AO SK 51 
NO1482 

Hővezetési együttható 0,031 W/m.K 

Vastagság T1 

0487/2008 

005/S-043 
AO SK 06 

NB1479 

Hosszúság L1 

Szélesség W2 

Derékszög S2 

Sík P2 

Kihajlási szilárdság BS170 

Nyomófeszültség 10%-os 

összenyomás esetén 

CS(10)80 

Méretstabilitás(230C, 50% I.r.n) DS(N)2 

Méretstabilitás(48 h, 700C) DS(70,-)1 

A lap síkjára merőleges húzószilárdság TR150 

Tűz reakció osztály E FIRES-CR-107-08-AUPS 

041/S-159 

AO SK01, NO1396 


