
 

Teljesítménynyilatkozat: Expandált Polisztirolhab Hőszigetelőlemez 

Az európai parlament és a tanács 305/2011/EU rendelete alapján 

Nyilatkozat azonosító száma: TNY-POL10002-POL10005 

 Építési termék gyártója: 

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

 Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe, egyedi azonosító kódja: 

Premio expandált polisztirolhab hőszigetelőlemez. 

Premio hőszigetelő rendszer EPS H-100 

Hőszigetelés aljzatoknál, födémeknél, normál terhelhetőséggel, MSZ 7573:2015 szerint. Alkalmazási 

lehetőségek: padlók, padlófűtések, födémek, egyenes rétegrendű lapostetők és mélyhűtő terek 

hőszigetelésére. Alkalmazási előírások: MSZ 7573:2015 szerint. 

EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70.-)2-DLT(1)5 

 A termék azonosításához szükséges adatok: 

      Kiszerelés: 100X50 cm-es táblákban, azalábbi vastagságokban: 

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

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

 Gyártás dátuma: csomagoláson feltüntetve ** 

 Termék típusa: 

Expandált polisztirollap hőszigetelő  lemez 

 Bejelentett szervezet(ek) száma, megnevezése: 

      Urban INCD Incerc (NB:1841) 

      Vizsgálati jegyzőkönyv száma: No. 1400/2016 

      Vizsgálati jegyzőkönyv szám: No.11/06.03.2017 

 Műszaki Specifikációk: 

      MSZ EN 13163:2012+A2:2016 

 

 Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje: 

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

nyilatkozat módosításáig. 

 

 

 

 



 Nyilatkozat szerinti teljesítmény(ek): 

Alapvető tulajdonság(ok) Teljesítmény(ek) Harmonizált műszaki 
előírás(ok) 

Vastagság T2 MSZ EN 13163:2012+A2:2016 

Hosszúság L3 MSZ EN 13163:2012+A2:2016 

Szélesség W3 MSZ EN 13163:2012+A2:2016 

Derékszögűség S5 

 

MSZ EN 13163:2012+A2:2016 

Síkbeliség P5 MSZ EN 13163:2012+A2:2016 

Hővezetési tényező 0,038 W/mK MSZ EN 13163:2012+A2:2016 

Hajlítószilárdság BS150 MSZ EN 13163:2012+A2:2016 

Nyomófeszültség (10%-os) CS(10)100 MSZ EN 13163:2012+A2:2016 

Méretállandóság normál laboratóriumi 
körülmények között 

DS(N)5 MSZ EN 13163:2012+A2:2016 

Alakváltozás adott nyomáson és 
hőmérsékleten 

DLT(1)5 MSZ EN 13163:2012+A2:2016 

Hővezetési ellenállás csomagoláson megadva MSZ EN 13163:2012+A2:2016 

Tűzvédelmi osztály E MSZ EN 13501-1:2007+A2:2016 

 Jelölése: MSZ 7573:2002 szerint, sárga csíkkal 

 Beépítésének szabályai: Rakja le a terhelhető hőszigetelő lemezt, normál terhelésű beton aljzatok alatti hőszigetelésre, 

vízszigeteléssel védetten talajjal érintkező helyeken, padlókban vagy födémekben is. Védő OSB lapterítéssel vagy 

betonozással fedhető, valamint ugyanúgy alkalmazható egyenes rétegrendű nem járható lapostető vagy extenzív 

zöldtető szigetelésére. 

 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: Lehetséges veszélyek, megelőző előírások: nincsen ismert egészségkárosító hatása 

EPS-EN13163-T2-L3-W3-S5-P5-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70.-)2-DLT(1)5 

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős. 

Kecskemét, 2018. január 15. 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  

---------------------------------------- 

Deutsch Zoltán 

    ügyvezető 

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 nyilvántartja. A termék felhasználhatósága – megfelelő tárolása esetén – 5 évnél több. 


