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Teljesítmény-nyilatkozat

Beton tetőcserép és kiegészítői (EN 490)

Terrán Zenit (T EN 490 IL RF 300-/-/-390-4,6)

Magastetők fedési anyaga

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.   
Magyarország - 7754 Bóly, Tompa u. 10.

nem alkalmazható

3-as módozat 

P 40-13-0279

nem alkalmazható

Gódi Attila
ügyvezető igazgató

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.

.....................................................

1.  A termék egyedi azonosító kódja: 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem 
amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk 
(4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

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

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

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

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

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési 
termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén.
A TSÚS Bratislava nyitrai fiók 94901 Nitra, Braneckého 2. - 
Szlovákia (1301) típusvizsgálatot végzett a 3. rendszerben és a 
következőt adta ki:

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

9.  A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

     

                                          

     

                        

                        

     

      

       

10. Az 1. és 2. pontokban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat 
szerinti teljesítménynek.

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért  kizárólag a  4. pontban meghatározott  gyártó a felelős.

Kelt: Bóly, 2018. március 25.
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T EN 490 IL RF 300-/-/-390-4,6 EN 490:2011

EN 490:2011

EN 490:2011

EN 490:2011

EN 490:2011

EN 490:2011

EN 13501-1:2007

Harmonizált műszaki előírásokTeljesítmény 

330x420 mm - 4,6 kg/db

> 20 óra

> 1.200 N

követelménynek megfelelő

B vizsgálat nélkül ROOF 

A2 s1 d0

NPD

Alapvető tulajdonságok 

Méret, tömeg  

Vízzáróság 

Mechanikai ellenállás

Tartósság / fagyállóság

Külső tűzzel szembeni teljesítmény 

Tűzvédelmi osztály

Veszélyes anyagok

Típus

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.

7754 Bóly, Tompa M. u. 10.  Pf.: 34

Tel.: 69/569-950  Fax: 69/569-951

Adószám: 11541264-2-02
PH.


