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Teljesítmény-nyilatkozat   

 

1 Terméktípus egyedi azonosítója: Guttatec téglány, Guttatec hódfarkú zsindely és 
kiegészítői 

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

17009xx Guttatec Téglány, 17109xx Hódfarkú, 17303xx 
Pontszellőző, 17304xx Hófogó, 1730104 GV14 zsindely 
alátétlemez 

3 Az építési terméknek a gyártó által meghatározott 
rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó 
harmonizált műszaki előírással összhangban: 

Bitumenes zsindely tető-és falburkolásra 

4 A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve 
bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk 
(5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

Gutta Hungária Kft.  
2120 Dunakeszi, Kassa utca 8. 
Tel.: 0036-27-620-210, www.gutta.hu 

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

nem releváns, lásd alább 

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

System 4 

7 Harmonizált szabványok által szabályozott építési 
termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: 

ETA 08/0197  
BUtgb - Lozenberg 7, B-1932 Sint-Stevens-Woluwe - 
Belgium 

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

nem releváns 

 

9 Nyilatkozat szerinti teljesítmény:   

 Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Vizsgálati szabvány 
Harmonizált 

műszaki előírások 

 Hajlító szilárdság 
600 N/50mm 
400 N/50mm 
100N 

EN 534 – Section 5.2.1  
 
 
 
 
 

ETA 08/0197 
 
 
 
 
 
 
 

 Tűzreakció 
F(az anyag nem rendelkezik 
tűzvédelmi tanúsítvánnyal) 

EN 534 – Section 5.2.2 

 Tűzállóság 
 F(az anyag nem rendelkezik 
tűzvédelmi tanúsítvánnyal) 

EN 534 – Section 5.2.3 

 Vízállóság, áteresztő képeség 
vízálló, Bitumen 896 ± 150 
g/m² 

EN 534 – Section 5.3.1 

 
Méret, változás hosszúság 
Méret, változás szélesség 

1000 ± 3mm 
336 ± 3mm 

EN 534 – Section  5.4.1 

 
Védő retag tapadási mutató 
Vízfelvétel 

≤ 2,5g 
< 2% 

EN 534 – Section 5.4.2 

 veszélyes anyagok Lásd megjegyzés 1&2   

 
 
 
 
10 
 
 

Megjegyzés 1: Ez a termék nem tartalmaz azbesztet, illetve kátrány összetevőket. 
Megjegyzés 2: Az európai harmonizált vizsgálati módszerek hiányában, a felhasználási helyen érvényes nemzeti 
rendelkezések mérvadóak a veszélyes anyag kibocsátás, illetve tartalom verifikálása és deklarálása területén. 
 
az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti 
teljesítménynek.E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4.pontban meghatározott gyártó a felelős 
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