
 

 
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

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

alapján 
 

TNY száma: 01065 
 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: CERESIT CP 44 Dick & Dicht  

 
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 műszaki előírással összhangban: 
 

Polimerrel modifikált bitumenes vastagbevonat talajszínt alatti szigetelési  
munkákhoz építési célokra  

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

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

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, D-40589 Düsseldorf 

 
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:  

 
 3 rendszer (vízsigetelés és tűzveszélyesség) 

 
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói 

nyilatkozat esetén:   
 

EN 15814:2011 + A1:2012 
 

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



Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, MPA Karlsruhe, KIT-Campus-Süd,    
  76128 Karlsruhe 
  Azonosító száma: NB 0754, Jegyzőkönyv száma: 1427780463 
 
  Tűzveszélyesség: Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, 
Brandprüfzentrum Erwitte,  Auf den Thränen 2, D-59597 Erwitte 
  Azonosító száma: NB 0432, Jegyzőkönyv száma: 230009588-3  
 
A fenti két notifikált intézet a termék típusvizsgálatát a 3 rendszer alapján. 
 
A nyilatkozat szerinti teljesítmény 
 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki 
előírások 

Vízzáróság: W2A osztály  
 
 

EN 
15814:2011+A1:2012 

 
 

Repedésáthidaló képesség:  CB2 osztály 

Vízzel szembeni ellenállás: nincs elszineződés 
nincs leválás az alapról 

Rugalmasság alacsony 
hőmérsékleten: 

nincs repedés 

Mérettartóság magas hőmérsékleten: nincs lecsúszás/leválás 

Tűzveszélyesség: E “osztály“ 

Nyomással szembeni ellenállás: C2A osztály 

Veszélyes anyagok kibocsátása: NPD 

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

 
Nem értelmezhető 

   
9.  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: 
 
 

     

Head ACB ITCS BM-G           R&D Manager Liquid 
Arnaldo Ordinas                             Thomas Fandel 
 
Düsseldorf, 01.07.2014    

   
   


