
Bardoline Classic 3T téglány
Onduline

Dátum: 2017l05l07
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Tetőfedő anyag csalódi hózak és kereskedelmi épüIetekfedéséhez.
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MERETEK

Tetőlejtés: 15"-85".

Hosszúság 1000 mm (+/- 3)

Szélesség 336 mm (+/- 3)

Súly/m' +1-9,4kglm2

Csomag/m2 3 m2

Lap/csomag 2l

Csomag/rakat 5l

nrúszlxr lnaror

Minimum

Szakűó szildrdsúg
HK

> 600N > 400N

Szemcsék tapadása

Max. 1,2gr/m'

Nyúlds
HK

> 2,5% >2,5%

Szgkgdús

> I00N

Fekete Zöld

Barna Vörös
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ETA-0710325



ünduline
Bardoline Classic 6T hódfarkú Dátum: 2017l05l07

ALKALMAZA§
Tetőfedő anyag családi hózak és kereskedelmi épüIetekfedéséhez. Teíőlejtés: ]5o-85".
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Barna

nnBnnrnx

Nrűsz,q.KI ADAToK

Minimum

Szakító szilórdsdg
HK
> 600N > 400N

Granule adhesíon

Max I,2gr/m2

Nyúlás
HK
>2,5% . >2,5%

Hossz 1000 mm (+/- 3)

Szélesség 336 mm (+/- 3)

Súly/m' 8,9kglm2

Csomag/m2 3 m2

Lap/csomag 21

Csomag/rakat 5l

Sznkadús

> I00N
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ETA-0710325

Fekete Zöld

Vörös
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Sz. O2O22CPR-SH1-001

1. A termék egyedi azonosítási kódja: Bardoline Classic Téglány Hódfarkú

2 TÍpus, tétel vagy gyártási szám vagy a 11(a) cikkely alapján az építőipari termék azonosításához szükséges
bármilyen más azonosító:

Bitumenes Zsindelyek 4X2 típus

3. Az építőipari termék kívánt felhasználási területe vagy területei, az alkalmazandó harmonizált műszaki
specifikációnak megfelelően, gyártói útmutatás alapján :

Tetőre és külső falburkolásra

4. A 11(5) cikkely alapján a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett kereskedelmi márkája és címe:
Onduline FRANCE
Rue du Bac-BPlS

76480 Yainville - France
Tel : +33 2 35 05 90 90 Fax l +332 35 05 91 11

email: info@onduline.fr

5. Ahol alkalmazható, a meghatalmazott képviselő neve és címe, aki a 72(2) cikkelyben foglalt feladatköröket ellátni
hivatott:

Nem alkalmazható
6. Az építőipari termék értékelési rendszere vagy rendszerei és a teljesítmény állandóságának igazolása az építőipari
termékekről szóló V. melléklet alapján:

System 4
7, Az építőipari termék te|jesítmény nyilatkozata harmonizált szabvány esetén:

ETA-07/0325 Tanúsító szerv: BUtgb - Lozenberg 7, B-L932 Sint-Stevens-Woluwe
teliesítm

Lényeges jellemzők Teljesítmény Szabvány

Szakító szilárdság (hosszanti irányú)
Szakító szilárdság (keresztirányú)
szeoszár szakító szilárdsáo

> 600 N/50 mm
> 400 N/50 mm
>100N

ETA-07/0325

Tűzteriedés F
külső tűzzel szembeni viselkedés F roof
vízáteresztés Bitumen896 +/- 150q/m'
Hosszúsá9
szélesséq

1000mm
336mm

Mechanikai ellenállás tartó§sáoa Meqfelelt 60 ciklus
Folyási ellenállás magas hőmérsékleten
Védőbevonat tapadása
vízfelszívás

2mm
2.5 g
2 o/"

veszélves anvaook Nincs adat

8. Bevallott

9. Az 1. és 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 8. pontban található bevallott teljesítménynek.
Jelen teljesítmény nyilatkozat a 4. pontban megjelölt 8yártó kizárólagos felelőssége alapján került kibocsátásra.

Gyártó nevében aláírva:

,- --.- j)-:t*

pascal Dubuc
Ügyvezető igazgató

Yainville, 2013 július 1.
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