TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Azonosító szám: STY-KF
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Cikkszám
STY-900
STY-900-M
STY-900-1
STY-900-2
STY-901
STY-902
STY-903
STY-900-T

Vonalkód
5 998 607 390 004
5 998 607 390 400
5 998 607 390 011
5 998 607 390 509
5 998 607 390 103
5 998 607 390 202
5 998 607 390 301
5 998 607 390 004

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehet vé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében
előírtaknak megfelelően:
Kültéri folyókák és kiegészítők.

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
Szaniter berendezések
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében
előírtaknak megfelelően:

STYRON Kft.
H-2243, Kóka Zsámboki út Ipartelep
Tel.:
+36-29-629-030
e-mail: styronkft@styron.hu; ertekesites@styron.hu
Cégj. sz.: 13-09-060846

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

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet (CPR) V. mellékletben
szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
3. rendszer
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
Építésügyi Minőségellenörző Innovációs Kht. (1113 Budapest, Diószegi u. 37.), mint a GKM által 090/2005 számon
nyilvántartott tanúsító szervezet 2015. június 02-án kelt M-3029/2015-s projekt számú Típusvizsgálati Bizonyítvány szerint a
vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelnek.

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

Termék jellemzők és mért egységeik
Típus
Anyag
folyóka
rács
Mérettűrések folyóka
hosszúság (L)
szélesség (b)
magasság (h)
a rácsok réseinek szélessége
a rácsok réseinek hosszúsága
összes résszélesség (a)
Tömítettség (folyóka elemek kapcsolatai)
Teherbírási osztály
Folyóka
vizsgálóerő hatása után
Rács
maradó alakváltozás
vizsgáló erő hatása után

Követelmény osztályba sorolás
I

-

Műanyag
Műanyag vagy horganyzott acél

mm
-

500 + 2
100 +2
70 + 2
10
nincs követelmény
a <>7
szivárgás nem lehet
A15

-

nem lehet repedés vagy tönkremenetel (törés)

mm
-

<2
nem lehet tönkremenetel (törés)

mm
mm

Vizsgálati-, értékelési mód

EN 1433:2003 és Gyártói
előírások szerint

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nem alkalmazható

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Kóka, 2015. június 02.
STYRON Kft.
H-2243 Kóka, Zsámboki út Ipartelep
E-mail: styronkft@styron.hu; ertekesites@styron.hu

-

Telephone: +36-29-629-030
Internet: www.styron.hu

-

Service telephone: +36-30-4678605

