
24/2013. sz. TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
 
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 
  Magas páraáteresztő-képességű tetőfólia TETŐFIX 135 
 
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 

11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően 
Terméknév azonosítja a gyártó termékét, katalógus- és tételszámmal, azonosítja a terméket az 
FPC dokumentumoknak megfelelően, a termék csomagolásán jelölve. 
 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált 
műszaki előírással összhangban 

TETŐFIX 135 tetőfólia, ami egy háromrétegű, rugalmas, nem szőtt anyag (nem szőtt PP anyag + 
hordozó hártya + nem szőtt PP anyag), melyet arra terveztek, hogy alsó- és páraáteresztő réteg 
legyen a (nyereg/sátor) tető fedőrétege alatt. A terméket a gyártó utasításainak megfelelően kell 
felhasználni. 

 
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) 

bekezdésében előírtaknak megfelelően 
  CB S.A. , ul. Ozimska 2a, 46-054 Chrzastowice, Lengyelország 
 
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 alkalmazandó 

 
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek 

az V. mellékletben szereplők szerint  
  3. rendszer  
 
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén 

EN 13859-1:2010 hajlékony vízszigetelő lemezek. Első rész: nyereg/sátor tetők alá. 
PCBiC laboratórium, Varsó, Kísérleti és Minősítő részleg, Gdansk, 1434. sz. bejelentett szervezet 
végezte  a tesztelést 3. rendszer szerint, és adta ki a 359/H/2011 sz. és a 210/H/2011 sz. vizsgálati 
jelentéseket. 

 
8. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyre európai műszaki értékelést adtak ki 
  nem alkalmazandó 
 
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

Alapvető tulajdonságok Mértékegység Teljesítmény Tűrés 
Harmonizált műszaki előírás 

(vizsgálati szabvány) 

Hosszúság [m] 50 (-0)  Pkt.4.2 EN 13859-1:2010 

Szélesség [m] 1,5 -0,5/1,5% Pkt.4.2 EN 13859-1:2010 

Egyenesség - 
a követelményeknek 

megfelelő 
  Pkt.4.2 EN 13859-1:2010 

Mérettartósság hosszában/keresztben [%] < 0,2   Pkt.4.3.6 EN 13859-1:2010 

Súly [g/m2] 135 ±8%  Pkt.4.2 EN 13859-1:2010 

Tűzveszélyességi osztály - E   Pkt.4.3.1 EN 13859-1:2010 

Vízzel szembeni ellenállóképesség 
elöregedés előtt és után 

- W1   Pkt.4.3.2 EN 13859-1:2010 

Páraáteresztő képesség SD Sd [m] 0,02 (-0,01/+0,03) Pkt.4.3.3 EN 13859-1:2010 

Szakítószilárdság MD [N/50mm] 280 ±30% Pkt.4.3.4 EN 13859-1:2010 

Szakítószilárdság CD [N/50mm] 220 ±30% Pkt.4.3.4 EN 13859-1:2010 

Nyúlás MD [%] 100 ±20% Pkt.4.3.4 EN 13859-1:2010 

Nyúlás CD [%] 110 ±30% Pkt.4.3.4 EN 13859-1:2010 

Szakítószilárdság MD [N] 80 ±15% Pkt.4.3.5 EN 13859-1:2010 

Szakítószilárdság CD [N] 220 ±20% Pkt.4.3.5 EN 13859-1:2010 

Rugalmasság alacsony 
hőmérsékleten 

[0C] -40   Pkt.4.3.7 EN 13859-1:2010 

Légáteresztés nyomáskülönbségnél 
 + Δp 50 Pa / - Δp 50 Pa 

[m3/(m2xhx50Pa)] NDA   Pkt.4.3.9 EN 13859-1:2010 



Kapcsolódás vízállósága - NDA   Pkt.4.3.10 EN 13859-1:2010 

Vízzel szembeni ellenállóképesség 
elöregedés után 

- W1   Pkt.4.3.2 EN 13859-1:2010 

Szakítószilárdság elöregedés után 
MD 

[N/50mm] 260 ±20% Pkt.4.3.8 EN 13859-1:2010 

Szakítószilárdság elöregedés után 
CD 

[N/50mm] 200 ±30% Pkt.4.3.8 EN 13859-1:2010 

Nyúlás elöregedés után MD [%] 90 ±20% Pkt.4.3.8 EN 13859-1:2010 

Nyúlás elöregedés után CD [%] 100 ±30% Pkt.4.3.8 EN 13859-1:2010 

Veszélyes összetevők   NDA   Pkt.4.4. EN 13859-1:2010 

Amennyiben a 37. és 38.*) cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására került sor, a 
termék által teljesített követelmények: 

  nem alkalmazandó 
 

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 
         ………….………………………. 

  Chrzastowice, 2013. augusztus 14-én 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) Az Európai Bizottság 305/2011 számú rendelete 
Teljesítménynyilatkozat 13/2012 sz. rendelet szerint, dátum 2012. október 8. 


