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TELJESITMENY NYILATKOZAT

Az epltoipari terrnekekrol szala EU 305/2011 sz. Rendelet alapjan
F2014-014 SZ. teljesltmenv nyilatkozat

1. A terrnek egyedi azonositasi kod]a:
Bitumenes file zsindely alatet

2 Tipus, tetel vagy gvartasi szarn vagy a 11(4) cikkely alapjan az epitdipari terrnek azcnosftasahoz szukseges
barrnltven rnas azonoslto:

Ondutiss STRONG

3. Az epltdiparl terrnek kfvant felhasznalasi terulete vagy teruletei, az alkalrnazando harmonizalt mCiszaki
speciflkaclcnak megfelel6en, gvartol utrnutatas alapjan:

Zsindely alatet tetokhoz

4. A 11(5) cikkely alapjan a gvarto neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett kereskedelmi rnarka]a es dme:

Onduline SA
35 rue Baudin

92 300 levallois Perret - France
Tel : +33 1 55 63 80 10 Fax: +33 1 41 34 30 54

www.onduline.com
5. Ahol alkalrnazhato, a meghatalmazott kepviselo neve es dme, aki a 12(2) cikkelyben foglalt feladatkoroket ellatni
hivatott:

Nem alkalmazhat6
6. Az epltdipari terrnek ertekelesi rendszere vagy rendszerei es a teljesltmenv allandosaganak igazolasa az epftclpari
termekekrol szolo V. melleklet alapjan:

System 3
Tesztel6 szervezet: Notify Body n01211 TUM Technische Uneversitat Munchen

7. Az epftoipari termek teljesltmenv nyilatkozata harrnonlzalt szabvanv eseten:
EN 13859-1:2005

8. Bevallott teljesitmenv

N° Lenveaesiellemzok Teliesitmenv Tolerancia Szabvany
1. Tuzterjedes Nines adat -

Ellenallas viz behatolasanak (hosszan tarto DV sugarzas
2. es magas homerseklet kovetkezteben Ietrejott Wl -

mesterseges kopas utan)
Szakito ellenallas/nyulas toreskor (hosszan tart6 DV

±50%3. sugarzas es magas homerseklet kovetkezteben letrejott 400/280 -35/45 kezdeti ertekmesterseges kopas utan) EN l3859:2005

4. Nyulas toreskor - hosszanti 1 keresztiranyu 35/45 -15 abszolut
5. Rugalmassag alaesony homersekleten -45 MLV
6. Szakito ellenallas (szegszar) 140/130 -30
7. Szakit6 szilardsag - hosszanti 1keresztiranyu 400/280 ±20%

Megjegyzes: Nem tartalmaz azbesztet es/vagy katranyt

10. Az 1. es 2. pontban azonosftott terrnek teljesltmenve megfelel a 8. pontban talalhato bevallott teljesltrnenvnek.
Jelen teljesltrnenv nyilatkozat a 4. pontban megjelolt gvarto kizarolagos feleldssege alapjan kerult kibocsatasra.
Gyart6 neveben alalrva:
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