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Ezuton tttjekoztatjuk Ondket, hogy az 4-58/2006 szirmu Epitoipari Muszaki Enged6lyben

szereplo Graytherm homlokzati h6szigetel5 rendszer a9/2008. (II.22.) OfV rendelet 5. resz

ll4. fejezet 3.6.9.1. pontja alapjfn az I-IL tfiziililsigi fokozatri legfeljebb 30 m legfels6

hasznflati szintii 6piiletekbeno valamint a III-V. tiiz{ll6srlgi fokozatrfi 6piiletekben * az

egyes tiztilostryi fokozatokra a 9/2008. (II. 22.) Ofi\t rendelet 5. resz Il4. fejezetenek

1-5. tfrbl|zattrban megadott szintszitm-, illetve magassSgi korl6toz6s figyelembev6tel6vel *

alkalmazhato.

A Graytherm homlokzati hoszigetelo rendszerben maximum 120 mm vastagsigri polisztirol

h6szigetel6 r6teg, valamint minimum 5 mm iisszvastagsfgri vakolatr6teg alkalmazhat6,

valamint az ablaknyilis fiiliitt 300 mm sz6les k6zetgyapot csfkot kell elhelyezni, ami

300 mm-rel nyuljon tul az ablaknyilfs szeletol mindk6t ir6nyban. A kozetgyapot csik alatti

ragasztorlteget annak feltiletere fel kell hordani.

Az egym6s foldtt elhelyezkedo homlokzati nyil6szhr6k kozotti tomor falszakaszok

magasshg6nak legal6bb 1,30 m-nek kell lennie.
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Thrgy: Tiljlkoztaths

Az MSZT 6s az IQNET 6ltal az MSZ EN ISO 9001:2001 szerint tanirsitott szervezet
A NAT 6lral az MSZ EN ISO/IEC 17025:2O0l szerint - NAT-I-l I 10/2003 szfmon - akkreditalt

vizsgril6laborat6riumokkal rendelkezti szervezet
A3t2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelete 6rtelm6ben,a4ll999. (II.24.) GM rendelet alapjan -

043/2001 szemon - kijeliilt term6kvizsg6l6 6s -tantsit6 szervezet
A 1611998. (IKK.8.) IKIM k<izlem€ny alapj6n 6pit6ipari miiszaki enged6ly kidolgozris6ra feljogositott
j6vithagy6 szewezetNyilv{aartdsi szim: 503/0933
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A szerkezet beepit6sekor atizszakasz-hathrokat k6pez6 fal- 6s fod6mszerkezetek vonal6ban a

912008. (ll. 22) OfVt rendelet 5. resz Il4. feiezetenek M2. mell6klete szerint kialakitott

trizterj ed6 s i gitat kell kik6pezni.

A Epit5ipari Mtiszaki Engedelyben szerepl6 alkalmazilsi feltetelek arEME 2009.janu6r 30-i

hat6ridovel elvegzendo ut6ellen6rz6skor a fentiek alapjiln m6dosit6sra kenilnek.

Budapest, 2008 jrilius l.

mb. tudSv


