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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

CE A 305/2011 sz. uniós irányelv III. melléklete szerint 
(Építési termékek) 

 

 United Sealants Tűzgátló acryl 
 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 
EN 15651-1: F típus EXT-INT 

 

2. Típus-, tétel-, sorozatszám, vagy egyéb elemek, amelyek lehetővé teszik az építési termék 11. cikk 4. 
bekezdés szerinti azonosítását: 

Tételszám: lásd a termékek csomagolását 
 

3. Az építési termékek felhasználása a gyártó által előirányzott módon, a vonatkozó harmonizált műszaki 
specifikációnak megfelelően: 

Tömítőanyagok homlokzati elemekhez: EN 15651-1 
12,5 P osztály 

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

 
Neosil Kft. H-2142 Nagytarcsa, Ganz Ábrahám út 3. 

 

5. Az ügynök neve és címe, akinek megbízatása tartalmazza a feladatokat a 12. cikk (2) bekezdés szerint: 
Nem releváns 

 

6. Az építési termékek teljesítményének értékelésére és vizsgálatára szolgáló rendszerek az V. melléklet 
szerint: 

3-as rendszer 
3-as rendszer a tűzvédelmi jellemzők vonatkozásában 

 

7. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amely a harmonizált norma hatálya alá tartozik: 
Az SKZ - TeConA GmbH (1213) bejelentett intézet elvégezte a típus és a tűzvédelmi 
jellemzők vizsgálatát a 3. rendszer szerint, az EN 15651-1 szabványra vonatkozóan, 
és kiadta a következőt: Vizsgálati jelentés 
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8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyre európai műszaki értékelést adtak 
ki: 

Nem releváns 
 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény 
Kondicionálás: „A” módszer (az ISO 8340 szabvány szerint) 
Szubsztrátum: M2-es habarcs (alapozó nélkül); 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki 
specifikáció 

Tűzvédelmi jellemzők E osztály  
 
 
 
 

 
EN 15651 - 1: 2012 

Az egészségre vagy a környezetre veszélyes 
vegyi anyagok kibocsátása 

nincs meghatározott 
teljesítmény 

Víz- és légzáróság  

- Áramlás ≤ 3 mm 

- Volumenveszteség ≤ 25% 

- Szakító tulajdonságok (szakadási 
nyúlás) 

 100% 

- Tapadási/kohéziós 
tulajdonságok állandó 
hőmérséklet mellett 

Hiba nélkül 

- Vízbe merítés utáni 
szakadási nyúlás 

 100% 

- Rugalmas visszaalakulási képesség < 40% 

- Tartósság Jóváhagyva 

 
Specifikus műszaki dokumentáció használata esetén a 37. és 38. cikk szerint a termék megfelel a következő 
követelményeknek: 

Nem releváns 
 

10. A termék 1. és 2. pontban feltüntetett teljesítmények megfelelnek a 9. pontban deklarált teljesítménynek. 
A teljesítménynyilatkozatért felelős személy kizárólag a 4. pont szerinti gyártó. 

 
Alulírott neve és aláírása 
Peter STRAHL 

 
Felelősséget kizáró nyilatkozat: A jelen megfelelőségi nyilatkozatban szereplő információkat jóhiszeműen nyújtjuk, és azok a jelen dokumentum 
közzétételének időpontjában pontosnak tekinthetők. A jelen dokumentumban meghatározott rendeltetésszerű felhasználások ellenére az eltérő 
felhasználási feltételek miatt a felhasználó felelősséggel tartozik annak biztosításáért, hogy a termék a rendeltetésszerű felhasználásra és alkalmazásra 
alkalmas legyen, és ennek törvényileg megfeleljen. Ezért a Neosil Kft. nem vállal kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot  a termék bármely adott célra 
való alkalmasságára vonatkozóan. Ezt az információt nem szabad jogi tanácsként értelmezni. A termék értékesítésére továbbra is a megfelelő értékesítési 
feltételek vonatkoznak. A Termék használatával kapcsolatban a felhasználó tekintse meg a Termék Biztonsági Adatlapját. 
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