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Terméktípus egyedi azonosítója:

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb, az építési
termék azonosításáraalkalmas elem a 11. cikk (4)ww
bekezdésében előirtaknak megfelelően:)

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott
rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó

"* harmonizált műszaki előírással összhangban;
a)|)

A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve
bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 1 1. cikk
(5) bekezdésében előírtaknak megfelelóen:

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a
neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a
12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok
tartoznak: 

,".

Az építési termékek teljesítménye állandóságának
értékelésére és ellenózésére szolgáló, az V.
mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy
rendszerek.

Harmonizált szabványok által szabályozott építési
termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén :

GuttaCl iff STA hom lokzati kőzetgyapot

í 74Oxxxxxxx
Lineáris méretek
1 200mm x 600mm

A GuttaCliff homlokzati kőzetgyapot kiváló hő-, hang-,
páraáteresztő és tűzvédelmi paraméterekkel
rendeIkezik,
A GuttaCliff homlokzati hőszigetelő anyagot a
fogadófel ületre d ü belezéssel és ragasztással kel l
rögzíteni. Felhasználási terület: külső (határoló) falak
kontakt homlokzat| hőszigetelő rendszerei. A GuttaCliff
STA homlokzati hőszigetelő anyag használható
tűzvédelmi célú sávként.

Gutta Hungária Kft.
2120 Dunakeszi, Oceán-Arok u.7.
Te!. : 0036-27 -620-210, www,q9tta.hu

nem releváns, lásd alább

System 1 +System3 :

lstitute of tests and certification , plrc
(akkreditációs nyilvántartási száma 1 023)
lnstitut Pro Testování a Certifikaci, a.s.
trida Tomáse Bati 299,Louky
763 02zlin (CZ)

Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat nem releváns
esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:

Nyilatkozat szeri nti teljesítmény:

az 1, és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban
teljesítménynek.E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4.pontban

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Vizsgálati szabvány Harmonizá|t műszaki
előírások
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Szakító szilárdság húzás esetén, kPa TR5 EN 1 607

Pontszerű terhelés, N PL(5)50 EN1 2430

Hosszú idejű vízfelvétel, kg/m2 <3 EN1 2087

Rövid idejű vízfelvétel, kg/m2 <,1 EN1609

Tüzveszélyesség, EURO osztály A1 EN1 3501 _1

Összenyomási feszültség,1 0%
alakváltoztozás esetén, kpa c(10)15 EN826

kozat szerinti,10
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