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1.A terméktípus egyedi azonosító kódja:  

         D         Flexibilis tömítő szalag 

         DW     Tömítő mandzsetta falra 

         DB      Tömítő mandzsetta aljzatra 

         DEp    Saroktömítő pozitív 

         DEn     Saroktömítő negatív 
 
2. Azonosító száma:  

A gyártás időpontja: a termék csomagolásán feltüntetve  

 
3. Felhasználási terület: 

Két oldalon kasírozott rugalmas tömítő szalag kenhető vízszigetelések éleinek 

kiegészítő profiljaként. 
 

5. Meghatalmazott: 

       SAKRET Hungária Bt.  

 9241 Jánossomorja, Új ipartelep 

 E-mail: sakret@sakret.hu 

      Honlap: www.sakret.hu 
 

6. Az teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:  

       2+ rendszer 

 
7. Harmonizált szabványok által kiadta: 

       MPA NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen  

      44285 Dortmund Marsbruch Str. 186. 

                   
 

8. Európai műszaki értékelés kiadta: 

       Nem értelmezhető 

 
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény 

        

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 
Harmonizált 

műszaki előírások 

Vízállóság: >1,5bar  

Hőállóság: -30oC- +90oC  

Szakadási nyúlás hosszirányban 75N/15mm EN ISO 527-3 

Szakadási nyúlás keresztirányban 38N/15mm EN ISO 527-3 

         Egyéb műszaki információk a termék műszaki adatlapjában megtalálhatók. 

 

 

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. 
 
 
 

 
 

          SAKRET-Hungária Bt. 

                    SAKRET Trockenbaustoffe 

            Europa tagja 

            Tel.:          +36-96-565-191 

            Fax.:         +36-96-225-263 

            e-mail:  sakret@sakret.hu 

            web:          www.sakret.hu 

                                                                                                                                  

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
   
Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált 

feltételek megállapítása alapján.       Azonosító:TNY-107/2013 

 

 

 

 

I. Gyár     
9241 Jánossomorja,  
Új Ipartelep 
Tel.:        +36-96-565-191 

 
II. Gyár 
2377 Örkény,  

Bem J. u. 15. 

Tel.:       +36-29-510-150 

    

http://www.sakret.hu/
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A gyártó nevében és részéről aláíró személy:   

       
Jánossomorja, 2013.07.01.     Vőcsei László 

         laborvezető 
 
 

Különleges használati feltételek/utasítások: 

 A termék lényeges jellemzőit a termékre vonatkozó címkézés tartalmazza! 

 Veszélyességgel kapcsolatos előírások a termék csomagolásán feltüntetve 

 A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél, a nyilatkozat és címkézés alapján  a termék 

azonosíthatósága mellett  érvényesíthető! 

 

Kiegészítő információ:  

 Típusvizsgálati Bizonyítvány  TVB azonosító száma: … P-220006810-08… …….. 

(A nyilatkozatot és a hozzátartozó megfelelőség igazolásokat a gyártó – a kiállítását követően – 10 évig őrzi.) 

 Címkézés  a műszaki specifikáció előírása szerinti adatokkal  a termék csomagolásán elhelyezve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


