TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Építési REG PE fólia
ÉPÍTÉSI TERMÉKRE
az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes
szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet alapján.
Nyilatkozat azonosító: TNY_TNY_Epitesi.REG.PE.folia-20130719_HU

Építési termék gyártója, forgalmazója:
Masterplast Kft. - H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A. (Tel: +36-22/801-300, Fax: +36-22/801-382)
Email: masterplast@masterplast.hu; Web: www.masterplastgroup.com
Terméktípus meghatározása:
Építési REG PE fólia 0,05 mm
Építési REG PE fólia 0,09 mm
Építési REG PE fólia 0,15 mm
Építési REG PE fólia 0,20 mm

Az építési termék teljesítmény-állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere (a 305/2011/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletében szereplő rendszer(ek)nek megfelelően):
4
Az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés vagy építőipari műszaki
engedély hivatkozási száma és kibocsátásának dátuma:
Az építési termék rendeltetése, tervezett beépítési módja:
Aljzatbeton, esztrich készítése előtt a fogadó felület takarására, a cementlé elfolyásának megakadályozását
szolgáló védő- elválasztó rétegként, technológiai szigetelésként. A védendő alapfelületre átfedésekkel terítve.
Alapvető jellemzők

Vonatkozó
szabvány

Az építési termék
teljesítménye

Tolerancia

Hossz (Ln - névleges)
Szélesség (Wn – névleges)

EN 1848-2
EN 1848-2
EN 1931
EN 12311-2
EN 12311-2
EN 12311-2
EN 12311-2
EN 13501-1

Ln
Wn
~ 205.000
10 N/mm2 / 5 N/mm2
90 % / 250 %
12N/mm2 / 10N/mm2
300 % / 300 %
F

±3%
±3%

Páradiffúziós ellenállási tényező (µ)
Szakítószilárdság (H/K), d < 0,1 mm
Szakadási nyúlás (H/K), d < 0,1 mm
Szakítószilárdság (H/K), d > 0,1 mm
Szakadási nyúlás (H/K), d > 0,1 mm

Tűzvédelmi osztálybasorolás

Az építési termék
teljesítményének
szintje, osztálya

(-) 0%
(-) 0%
(-) 0%
(-) 0%

Egyéb információ:
Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje:
Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre – annak elvárt élettartamáig –
valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. Ezen nyilatkozat módosításával a korábban
kiadott nyilatkozat érvényét veszti. A nyilatkozat mindenkori aktuális változata a
www.masterplastgroup.com
honlapon elérhető.
Sárszentmihály, 2013. július 19.

Csokló Gábor
Gyártási régió-, műszaki- és
innovációs igazgató

Termékkel kapcsolatos reklamáció a Masterplast Kft. által kibocsátott és a termék értékesítését igazoló dokumentum (számla,
szállítólevél) bemutatásával együtt jelenthető be az értékesített mennyiségre vonatkozóan, a termék azonosíthatóságának biztosítása
mellett.

