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TELJESíTMÉNYNYILATKOZAT
1. A terméktípus

egyedi azonosító
HIDRATÁlT

kódja:
ÉPíTÉSI MÉSZ
Mész (OLTOTT) ci, 90-S Pl (MÉSZPÉP)

Kalcíumos

2.

Az építési termék azonosító

száma:

3.

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó
harmonizált műszaki előírással összhangban:
tervezett felhasználási területe: falazó habarcsok, külső és belső vakolatok, valamint egyéb építési
termékek készítése, mélyépítési alkalmazások az MSZ EN 459-1 :201 O szabvány követelményei szerint

4.

A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk
(5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
HARDWORKER
Kft. Mészoltó hely
4126 Kismarja, Debreceni utca 39.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a
12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
GYURÁN TÜZÉP Kft.
4126 Kismarja debreceni utca 39.
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére
szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
Építési Termék Nyilatkozat (CPR) 2+ rendszer

szolgáló, az V. mellékletben

7.' Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-1113 Budapest, Diószegi út 37., 1415
számon bejelentett szerv, aki
a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését végezte 2+ rendszerben
és a termék (EK-Üzemi gyártásellenőrzési tanúsítványát adta ki 1415-CPD-28-(C-20/2006)
számon.
8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény
Alapvető tulajdonságok
CaO+MqO
MqO
CO2
S03
Nedvességtartalom
Szemcseméret
Térfoqat állandósáq
9. Az 1. és 2. pontban meghatározott
teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat

Teljesítmény
>90
<5
:::;4
<2
<70 és >45
<2
térfogatállandó
termék teljesítménye

Harmonizált

MSZ EN 459-1:2010

megfelel a 8. pontban feltűntetett,

kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott

műszaki előírások

nyilatkozat szerinti

gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
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Kismarja, 2013. július 01.
(Készült az építési termékek forgalmazására
tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről,
Tanács 305/2011/EU rendelete alapján.)

vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK
a 2013. július 1. után érvénybe lépő az Európai Parlament és a

