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TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
NR......................./................

1. Termék egyedi azonosító kód:
Üveggyapott tekercs VSG1
2. Tipus, tétel, sorozatszám vagy egyéb ilyen elem amely a termék azonosítását lehetővé teszi , a törv. k. ért. 11 cikk,
(4)bekezdés:
Üveggyapott tekercs VSG1
3. A termék felhasználása a gyártó álltal meghatározott területen és kondiciók szerint történhet:
A VSG1 üveggyapot tekercsek, a hengerlés és tömörítés után a könyü és rugalmas szervetlen üvegszálak
polimeres gyantával rögzítődnek, így kapjuk a rugalmas és egységes üveggyapot matracot. Mechanikailag nem
terhelhető. A termék vastagsága 50-200mm közötti lehet.
4. Védjegy, név, vagy más elérhetőség a gyártóval kapcsolatosan a törv.k. ért. 11 cikk 5.bek. Lépjen kapcsolatba a gyártóval:
SC GECSATHERM SA
Str. Armatei nr. 82, 545600 Târnaveni,
Mureș, România
5. A meghatalmazott képviselő akinek a megbizása kiterjed a törv. k. ért. 12.cikk 5.bek., meghatározott feladatokra
SC GECSATHERM SA
Str. Armatei nr. 82, 545600 Târnaveni,
Mureș, România
6. Az épitkezési termékek, minöségi állandóságát állandó felügyelő bizottság az V melléklet alapján történik. 1 rendszer
1 rendszer
7.Az építkezési termékekre vonatkozó telyesítmény nyilatkozat:
Az AEROQ SA, EU- ban bejegyzett szervezet amely a termék minöségét biztosítja és felügyeli, itt a
termék bejegyzésre került és megtalálható az 1840-es azonosító szám alatt. Az első kisérlet, a termék
tipusa, az üzem és az üzemi gyártásellenörzés valamint ezek folyamatos felügyelete, értékelése,
ováhagyása és igazolása megtörtént, elfogadta. A Folyamatos Megfelelési Engedély száma: 1840CPR-99/91/EC/0353-11
8. Telyesítmény:
Teljesítmény
Hővezetési tényező, λ

Bejelentett teljesitmény
0,0415 W/mK

Termikus ellenállás 50 mm

1,204 m

Termikus ellenállás 100 mm

2,408 m

Hosszú távú vízfelszívódás

2,82 kg/m

Tűzveszélyességi osztály

A1
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Harmonizált műszaki specifikáció

SR EN 13162:2009

9.Az 1 és 2 szakaszban említet teljesítmény azonos a 8 szakaszban található bejelentett teljesítményel
A Teljesítmény Nyilatkozatot kizárolag a gyártó felelöségével adható ki, elérhetősége a 4-es szakaszban található
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Cristian Mărginean,
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Igazgató

Târnăveni, 1 Január 2014

SC GECSATHERM SA
Str. Armatei nr. 82
Târnăveni, 545600, România

