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

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

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

Harmonizált szabványok által szabályozott építési
termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

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

Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

GeotextilGuttatex 130

3754553 Guttatex geotextília í 30gr

Szükséges j ellemzők alapj rán használható utak,
alapozási ft ldmunkák, et őziő megelőzés, vasúti
kivitelezés, víztfuazők tamfalainak építésekor.

Gutta Hungária Kft. 2120 Dunakeszi Óceán-Árok u. 7.
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nem releváns

System 2+

Greven:

nem releváns

1O 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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Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Tolerancia Harmonizált múszaki
előírások

Szakítószilárdság szélesség, hosszúság 3 kN/m -0,30; -0,30 EN lso 10319

Nyúlás szélesség, hosszúság 60%;80% -20l+20: -20l+20 EN lso 10319

Statikus nyomási ellenállás 600 N -1 00 EN lso 12236

Dinamikus átfúródás teszt 4í,5 mm +12 EN lso 13433

Áteresztő képesség, síkra merólegesen 0,075 m/s -0,022 EN lso11058

Áteresztő képesség síkban m2ls 20 kPa; 100 kPa; 200 kPa - i=1 NR EN lso 12958

Tartóssági elórejelzés 1 napon belül takarva; Várható tartósság 5 év
átlagos talajon 4 <pH <9 és a talaj hómérséklete <25 ' c

oxidációs ellenállás Megfeleló EN lso 13438

kémiai ellená|lás Megfeleló EN 14030

Mikrobiológiai ellenállás Megfeleló EN 12225
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