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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT V01-01/11/2018 CPR EU  

(az építési termékekről szóló uniós rendelet) 

 

 

1.  A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

 

Sintostamp – Fényáteresztő, üvegszálakkal megerősített, UV stabil, üvegszál erősítésű poliészter 

gyantából (GRP) előállított formázott és sík lemezek és tekercsek 

 

 

2.  Típus, tétel- vagy sorozatszám, illetve bármely más olyan elem, amely lehetővé teszi az építési 

termék 11. cikk (4) bekezdésében előírtak szerinti azonosítását: 

 

A csomagolásra helyezett címkén és/vagy a fuvarokmányokon szereplő azonosító adatok 

 

 

3.  Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az EN 

1013:2012 + A1:2014 szabvánnyal összhangban: 

 

Fényáteresztő, hullámos, üvegszál erősítésű műanyagból (GRP) készült tetőburkolat épületekhez, 

belső/külső falak és mennyezetek burkolására 

 

 

4.  A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe 

a 11. cikk (5) bekezdésében előírtak szerint: 
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5.  Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek megbízatása 

kiterjed a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatokra: 

 

NEM ÉRTELMEZHETŐ  

 

 

6.  Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. 

mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 

 

AVoCP (4) rendszer  
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7.  Tanúsító szervezet: 

 

NEM ÉRTELMEZHETŐ  

 

 

8.  Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozatnál, amely esetében végeztek európai 

műszaki értékelést (ETA): 

 

NEM ÉRTELMEZHETŐ  

 

 

9.  Nyilatkozat szerinti teljesítmény – EN 1013:  

 

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK TELJESÍTMÉNY 

Fényáteresztés Átlátszó 84,3% 

Mérettűrések Megfelelt 

Vízgőz-áteresztőképesség 1,5x10-4 

Víz- /levegő-áteresztőképesség Megfelelt 

Üvegtartalom 31,4% 

Tűzzel szembeni viselkedés E, s3, d0 

Veszélyesanyag-kibocsátás Nincsen az elfogadott határértékeket 

meghaladó veszélyesanyag-kibocsátás  

 

 

 

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 felelős.  

 

A gyártó nevében és részéről aláírta:    MASSIMILIANO FEDERICI 

Ügyvezető 

[olvashatatlan aláírás] 
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