
   
 

 
  

 

 

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 
Az építőipari termékekről szóló EU 305/2011 sz. Rendelet alapján 

DOP T 2017-001 sz. teljesítmény nyilatkozat Ondutiss STRONG SA11 
 

1. A termék egyedi azonosítási kódja: 
Ondutiss STRONG SA11 

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

Zsindely alátét nem folytonos tetőkhöz az EN 13859-1 szabvány szerint  
 

3. A 11(5) cikkely alapján  a gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett kereskedelmi márkája és címe:  
Onduline SA 

24  quai Galliéni 
F-92 150 Suresnes - France 

Tel : +33 1 55 63 80 10 Fax : +33 1 41 34 30 54  
www.onduline.com  

4. Ahol alkalmazható, a meghatalmazott képviselő neve és címe, aki a 12(2) cikkelyben foglalt feladatköröket ellátni hivatott: 
                                       Nem alkalmazható 

5. Az építőipari termék értékelési rendszere vagy rendszerei és a teljesítmény állandóságának igazolása az építőipari termékekről szóló V. 
melléklet alapján: System 3 
 
Az ÉMI Építéssügyi Minőségellenőrző Non-Profit Llc. (Bejelentett szerv sz.: 1415) végezte a rendszer 3 szerinti tesztelést és bocsátotta ki az 
M-3064/2011 sz. teszt jelentést. 

 
6.a Az építőipari termék teljesítmény nyilatkozata harmonizált szabvány esetén: EN 13859-1:2010 
6.b Európai Értékelési Dokumentum: Nem alkalmazható 
       Európai Műszaki Értékelés: Nem alkalmazható 

 
7. Bevallott teljesítmény 

Lényeges jellemzők  Teljesítmény Egység Harmonizált 
szabvány 

Tűzterjedés  F osztály 

EN 13859-1:2010 

Külső tűzellenállás Froof osztály 
Vízzel szembeni ellenállás W1 osztály 
Vízzel szembeni ellenállás mesterséges elhasználódás 
után W1 osztály 

Vízpára áteresztés Nincs adat μ:m2s Pa/kg 
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten -15 C 
Méretstabilitás hosszanti /kereszt irányban +/-0,6 % 
Húzószilárdság hosszanti /kereszt irányban 500/250[+/-20%] N/50mm 
Húzószilárdság hosszanti / kereszt irányban mesterséges 
elhasználódás után 

250/125[+/-20%] N/50mm 

Nyúlás hosszanti / kereszt irányban 40/40[-15] % 
Nyúlás hosszanti / kereszt irányban mesterséges 
elhasználódás után 30/30[-15] % 

Szakítószilárdság hosszanti / kereszt irányban 100/100 [-30%] N 
Veszélyes anyagok nincs adaat - 

 
8. Megfelelő Műszaki Dokumentáció és / vagy Speciális Műszaki Dokumentáció: Nincs 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bevallott teljesítménynek. Jelen teljesítmény nyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet és a 
megjelölt gyártó kizárólagos felelőssége alapján került kibocsátásra.   
Gyártó nevében aláírva:     
 
Christophe ROHART 
Kutatás-fejlesztés  

            Suresnes, 24/03/2020            rev.3 


