TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 7. pont 10. § szerint

DÉR POR®
hidrofobizáló légpórusképző habarcsadalékszer
1. Termék típusa:

DÉR POR®

A termék egyedi azonosító kódja:
2. Típusszám:

DÉR POR®,

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb a szállítólevél vagy számla száma
ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési
termék azonosítását a 11. cikk (4)
bekezdésének előírtaknak megfelelően:
3. Rendeltetés:

Magas páraáteresztő képességű, légpórusos
hidrofób cementvakolatok adalékszere kül- és
Az építési terméknek a gyártó által beltéri alkalmazásra.
meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó
műszaki adatlappal összhangban:
Ágyazó, fugázó habarcsok adalékszere.
4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, DER Építő és Szigetelő Kft.
illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési H-5900 Orosháza, Vásárhelyi út 79.
címe a 11. cikk (5) bekezdésben előírtaknak
megfelelően:
5. Képviselő (forgalmazó) neve:

nincs

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

(4) rendszer szerint

Az
építési
termékek
teljesítménye
állandóságának értékelésére szolgáló, az V.
mellékletben szereplők szerinti rendszer(ek):
7. Bejelentett szervezet (hEN):

A gyártó elvégezte a termék első típusvizsgálatát
és folyamatosan végzi üzemi gyártásellenőrzést
Harmonizált szabványok (hEN) által nem (ÜGYE)
szabályozott építési termékekre vonatkozó
képviselői (forgalmazói) nyilatkozat:
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs
Nonprofit Kft. (1113 Budapest, Diószegi út 37.)
által kiadott A-1/1996 számú ÉME (Építőipari
Műszaki Engedély) és az A-60/2014 számú NMÉ
(Nemzeti Műszaki Értékelés) 1.2. pontjában
meghatározott termék teljesítménye megfelel a
nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
8. Bejelentett szervezet (ETA):

Nem értelmezhető (lásd a 7. pontot)

Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói
nyilatkozat, amelyekre európai műszaki
értékelést (ETA) adtak ki:

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény
Alapvető tulajdonságok

Teljesítmény

Vizsgálati szabvány

Testsűrűsége (kg/m3)

1790

MSZ EN 1015-6:1999

Légpórustartalma (V%)

≥24%

MSZ EN 1015-7:1999

Terülése (cm)

17,2

MSZ EN 1015-3:2000

Vízmegtartó képesség (%)

94%

MSZ EN 1015-3:2000

friss habarcs
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Alapvető tulajdonságok

Teljesítmény

Vizsgálati szabvány

Testsűrűsége (kg/m3)

1619

MSZ EN 1015-10:2000

Légpórustartalma (V%)

43%

WTA Merkblatt 2-9-04/D 6.3.9.

Páradiffúziós ellenállási szám

≤13,4

MSZ EN 1015-19:2000

Hajlítószilárdság (N/mm2)

2,49

MSZ EN 1015-11:2000

Nyomószilárdság (N/mm2)

9,75

Tapadószilárdág betonon (N/mm2)

0,56

MSZ EN 1015-12:2000

Tapadószilárdág betonon (N/mm2)
időjárási ciklusok után

0,56

MSZ EN 1015-21:2003

A1

96/603/EK alapján számítással

megszilárdult habarcs

Tűzvédelmi osztály
10. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett,
nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban
meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó részéről aláíró személy:
Dér István
ügyvezető
Orosháza, 2014. október 1.
Környezeti, egészségügyi és biztonsági információk (REACH):
A vegyi termékek biztonságos használatával, tárolásával és ártalmatlanításával kapcsolatos információkat és
tanácsokat a felhasználóknak mindig a termék legfrissebb kiadású biztonsági adatlapjában találhatóak. A biztonsági
adatlap tartalmazzák a legfontosabb fizikai, környezeti, toxikológiai és egyéb biztonsági vonatkozású adatokat is.

Jogi tudnivalók:
A DÉR POR alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat és különösen az ajánlásokat a DER Kft.
jóhiszeműen biztosítja a jelenleg rendelkezésre álló ismeretei és tapasztalatai alapján arra az esetre, amennyiben a
terméket a szokásos körülmények között kezelik, használják, tárolják. Ezen információkból, bármilyen írásos
javaslatunkból, illetve más tanácsunkból a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen az
értékesítésre vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség
nem származtatható. Harmadik fél tulajdonjogát figyelembe kell venni. Minden megrendelést elfogadunk a jelenlegi
értékesítési és szállítási feltételek szerint. A felhasználónak minden esetben az adott termék legfrissebb Termék
Adatlapját kell figyelembe vennie, amit szívesen rendelkezésére bocsátunk.
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