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TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 

 

VIPLANYL FÓLIABÁDOG 

1. Terméktípus egyedi azonosító kódja VIPLANYL 60, VIPLANYL 70 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám a termék 
azonosítására (11.cikk (4) bekezdésének 
megfelelően) 

lásd a termék csomagolásán 

3. Rendeltetés PVC alapú vízszigetelő lemezek lefogató és 
lezáró elemeként, tetőfedő anyagaként, attika 
csatornák bádogozásához használható. 

4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi 
neve, illetve értesítési címe a 11.cikk (5) 
bekezdésében leírtaknak megfelelően 

D-PLAST a.s., Lužkovice 
 206, 763 11 Zlín, 
 Cseh Köztársaság 

5. Képviselő neve Adott esetben annak a 
meghatalmazott képviselőnek a neve és 
értesítés címe, akinek a megbízása 
körébe a 12. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott feladatok beletartoznak 

FATRA IZOLFA Zrt. 
 H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 4.  
Magyarország 

6. Tanúsítási rendszer Az építési termék 
teljesítménye állandóságának 
értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, 
az V. mellékletben szereplők szerinti 
rendszer(ek) 

2+ rendszer szerint 

7. Bejelentett szerv Harmonizált 
szabványok által szabályozott építési 
termékre vonatkozó gyártói 
nyilatkozatok esetén: 

A 224 sz. bejegyzett szervezet az üzem és az 
üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát 
lefolytatta, továbbá az üzemi gyártásellenőrzés 
folyamatos felügyeletét, értékelését és 
jóváhagyását végrehajtja, és a STO-AO 224- 
2077/2005/b számú megfelelőségi tanúsítványt 
az üzemi gyártásellenőrzésről kiadta. 

8. Bejelentett szerv Termékre vonatkozó 
gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre 
európai műszaki értékelést(ETA) adtak ki 

Nem értelmezhető (lásd a 7.pontot) 
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9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény  

Sz. 
Műszaki jellemzők 

megnevezése 
Vizsgálati 

eljárás 
A vizsgálat 

tárgya 

Minta 
mennyiség Kívánt érték 

T/M E 

1 Védőréteg vastagsága PZN 1306-98 
műanyaggal 

bevont 
fémlemez 

1 1 min. 0,6 mm 

2 Védőréteg tapadása PZN 1312-98 
műanyaggal 

bevont 
fémlemez 

1 1 anyagszakadás 

3 
Illesztés 

nyírószilárdsági 
viselkedése 

PZN 1301-98 
CSN EN 1465 

műanyaggal 
bevont 

fémlemez 
1 - 

szakadás illesztésen 
kívül 

4 
Illesztés lefejtési 

szilárdsága 
PZN 1301-98 

műanyaggal 
bevont 

fémlemez 
1 - min. 6 N/mm 

5 Hajlítás tűrés PZN 1308-98 
műanyaggal 

bevont 
fémlemez 

1 - repedés nélkül 

6 

Korrózióállóság (28 nap 
5-6 %-os 

kénessavoldatban, 23  
 C-on) 

CSN 64 6223, 
24.p. 

műanyaggal 
bevont 

fémlemez 
1 - 

anyagszakadás 
szakadás illesztésen 
kívül az illesztés 

lefejtési  szilárdsága 
módosul: min. 5 

N/mm 

7 
Öregedés hő hatására 

(7 nap 80   C-on) 
CSN 64 6223, 

23.p. 

műanyaggal 
bevont 

fémlemez 
1 - 

anyagszakadás 
szakadás illesztésen 
kívül az illesztés 

lefejtési  szilárdsága 
módosul: min. 5 

N/mm 

8 
Mesterséges időjárási 
öregedés 10 000h 

CSN 64 6223, 
22.p CSN 64 

0770 

műanyaggal 
bevont 

fémlemez 
1 - 

felszíni repedés 
nélkül 

Megjegyzés: T – termék tanúsítása, M- termék megfelelőségének ellenőrzése, E -  tanúsított termék 

ellenőrzése 
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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 nevében és részéről aláíró személy: 

 

2013.07.01. 
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