
Teljesítménynyilatkozat Hőplusz Rendszer 145g-os Üvegszövet háló 
építési termékre 

 

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek műszaki követelményeinek, 
megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 

3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete alapján. 

Nyilatkozat azonosító száma: TNY- KTE14550 

 Építési termék forgalmazója:

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

 Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe:

 Hőplusz Rendszer 145g/m
2
, -- külső homlokzati hőszigetelő rendszerek felületi kérgesítésének 

 alkáliálló, üvegszövet anyagú erősítő hálója. 

 A termék azonosításához szükséges adatok:

 Kiszerelés: 1m*50fm - 50m2/tekercs. Átlátszó  fóliacsomagolásban rajta elhelyezett 

   termékcímkével . 

 Gyártás dátuma:**

 Termék típusa:

 Alkáliálló üvegszövet háló 

 Kijelölt szervezet(ek) száma, megnevezése:

ÉMI Nonprofit Kft (NB1415) 

ÉME szám: A-25/2012 

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

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



 Műszaki Specifikációk:

      ETAG 004 - Bevonatréteggel ellátott, többrétegű homlokzati hőszigetelő rendszerek 

 Termék megnevezése:  Hőplusz Rendszer Prémium 145g-os üvegszövet háló   . 

 Forgalmazza: Hőplusz Rendszer KFT /6000 Kmét, Belső-Szegedi u.7

 Mérete, kiszerélese: 1m*50fm - 50m
2
/tekercs

 Felhasználási területe: Külső homlokzati hőszigetelő rendszerek felületi kérgesítésének alkáliálló, üvegszövet anyagú hálója, valamint

bevonati szigetelések erősítő hálója.

 Hosszúság-Szélesség:   gyártói érték    50m (+-1%)  × 100cm (+-1%)  

 Száltávolság:  gyártói érték    5×5mm 

 Bevonattal ellátott tömeg:  gyártói érték    145g/m2 �+- 5% 

 Vastagság:    gyártói érték     min. 0,47mm 

 Szakítószilárdság:   ETAG 004   1350 N/5cm / 2100 N/5cm 

 Nyúlás - hossz/kereszt:    ETAG 004   4,4% / 2,8% 

 Szakítószilárdság öregítés után - hossz/kereszt: ETAG 004   1050 N/5cm / 1800 N/5c

 Nyúlás öregítés után - hossz/kereszt:    ETAG 004   4,1% / 3,7%  

 Szálmennyiség 10 cm-ben:  gyártói érték  20×2 / 20 

 Beépítése: EPS polisztirollal vagy ásványgyapottal készülő külső homlokzati hőszigetelő rendszerek erősítő hálójaként alkalmazható. 

Beépítés során a szigetelőanyag felületére felhúzott ragasztóanyagba teljes felületen be kell ágyazni, 10 cm átfedéssel, 

anyagszükséglet: 1,1m2/m2. 

 Tárolás:  A tekercseket száraz helyen, UV sugárzástól és  védetten kell tárolni, függőlegesen, állítva. Tárolási hőmérséklet: -10°C és 

+50°C között.

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

foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.

 Lehetséges veszélyek, megelőző előírások: Nincsen ismert egészségkárosító veszély.

 A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény, a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet, valamint az 1907/2006/EK rendelet alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

 A teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje:

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

 termékekre, illetve a nyilatkozat módosításáig . 

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


