
 

 
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

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

alapján 
 

Termék neve: Ceresit CR 90 
 

TNY száma: 000500 
 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  CR 90 Kristályképző egykomponensű 
vízszigetelés 

 
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési 

termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 
 

Gyártási dátum a termék csomagolásán 

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

alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: 
 
Kristályosodásra képes bevonat épületek és szerkezeti elemek vízszigetelésére 

 
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye valamint 

értékesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 
 

Henkel Polska Sp. z. o.o  
ul. Domaniewska 41 

02-672 Warszawa 

 
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek 

a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak : 
 

Nem értelmezhető 
 

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:  

 
 2+ rendszer 

 
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói 

nyilatkozat esetén:  
A bejelentett szervezet neve: Instytut Techniki Budowlanej,  
Azonosító száma: AT-15-7434/2007 
A bejelentett szervezet kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet a 2+ rendszer 
típusvizsgálata alapján.  



 
 

 
 

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai 
műszaki értékelést adtak ki:  
 

Nem értelmezhető 

 
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény 

 
Alaptulajdonságok Teljesítménymutatók Műszaki 

specifikáció  

Habarcs   

Megjelenés: poranyag  
 
Megjelenés: habarcs  

Világos szürke por mechanikai 
szennyeződésektől mentes  
Szürke, csomómentes massza  

 
ZUAT-15/IV.13.2002 

Porsűrűség:  1350  10 % PN-EN 1097-3:2000 

Konzisztencia:  [cm] 10  10% ZUAT-15/IV.13.2002 

Nyitott idő:[min]: 
- homogén szín elérése 
- karcállóság  

 
≤ 65 
 
≤ 2 

 
ZUAT-15/IV.13.2002 

Függőleges megcsúszás közvetlenül a 
felhordás után  

Nincs megcsúszás ZUAT-15/IV.13.2002 

 Bevonat    

Fizikai megjelenés  Szürke, sima, légboborékoktól 
mentes bevonat, mely jól tapad 
az alapfelületre    

ZUAT-15/IV.13.2002 

Vízzáróság (pozitív oldali)  Nincs szivárgás 0,5 MPa 
nyomáson  

ZUAT-15/IV.13.2002 

Vízzáróság (negatív oldali)  Nincs szivárgás 0,5 MPa 
nyomáson  

AT-15-7434/2007 
p.5.6.1 

Tapadószilárdság (MPa)  
- betonhoz 
- téglához 

 
≥ 0,5 
≥ 0,5 

 
ZUAT-15/IV.13.2002 

Tapadószilárdság Ceresit CM 17 ragasztóval 
(MPa)  

≥ 0,5 ZUAT-15/IV.13.2002 

Vízállóság 60 OC vízzel, tapadószilárdság 
betonon (MPa)  

 
≥ 0,5 

 
ZUAT-15/IV.13.2002 
 

Fagyállóság: 
- a bevonat fizikai elváltozása  
   
Vízzáróság:  
 
 
Tapadás az alaphoz, MPa 
 

Enyhe matt szín a bevonat 
károsodása nélkül  
 
Nincs szivárgás 0,5 MPa 
nyomáson  
 
≥ 0,5 

 
 
ZUAT-15/IV.13.2002 

Vízgőzáteresztő képesség 
-egyenérték légrétegvastagság, m 
 

 
≤ 4 

 
ZUAT-15/IV.13.2002 

Bevonat ellenállása úszómedence vízzel 
szemben 
 
- fizikai elváltozás  
- tapadószilárdság betonon,   MPa   

 
 
 
A szín enyhén megváltozhat 
≥ 0,5 
 

 
 
 
ZUAT-15/IV.13.2002 
PN-EN ISO 10545-
13:1999 / Ap1: 2003) 

 



 
Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció 
alkalmazására került sor, a termék által teljesített követelmények: 

 
Nem értelmezhető 

 
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. 
 
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

 
 
 

 
       

Basa Zsolt         Sótonyi Péter 
Nemzetközi Termékfejlesztési Koordinátor     Értékesítési vezető 
      
 
Budapest,  2015.07.01      

     

     


