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Kompozit - portlandcement
EN {97-1 - cEM IUA-M(S-V) 42,5N

1.A term6k tipusa, egyedi azonosit6ja:

2. A term6k azonoslt6s6ra szolgilo tipus-, t6tel-, vagy sorozatsz6m, vagy egyeb elem, amely lehet6ve teszi az epitesi term6knek
a 11(4) szakasz 6rtelm6ben t0rten6 azonosit6sdt:

3. Az 6pitesi

term6knek

a

harmonizdlt szabv6nynak, illetve
a gyiirto 6ltal

mUszaki ertekel6si dokumentumoknak megfelel6,
tervezett felhaszn il6sa, vagy fel haszn6ldsai

1

:

4. A gy6rt6 megnevez6se, bejegyzett kereskedelmi megnevez6se,

Lisd az 1. pontot
Beton, habarcs, injektil6 habarcs 6s egy6b
kever6kek k6szit6s6re 6pitkez6sekhez 6s 6pit6si
term6kek el6illitSsihoz

6rtelm6ben:

NEXE d.d.
Tajnovac 1, 31500 Na5ice,
Horv5t K6ztirsas6g

5. Amennyiben 6rtelmezhet6, a meghatalmazott k6pvisel6 neve 6s
6rtesit6si cime, akinek illetekess6ge kiterjed a 12(2) szakaszban

Nem 6rtelmezhet6

vagy vedjegye, valamint ertesitesi clme

a

1

1(5)

szakasz

lelrt feladatokra:

6. Az epitesi term6k teljesitmeny6llandosdg6nak 6rtekel6s6re 6s
ellen6rz6s6re szolg6lo rendszerek azY. szAml melleklet szerint:

1+ rendszer

Az 2477. lnstitut IGH d.d.

Zagreb szimri
vizsgilat ( bele6rtve
a mintav6telt is) alapj6n meghat6rozta a term6k
tipusit, elv6gezte a gy6rt6 iizem 6s a gy6rt6i
7. A harmoniz6l6 szabvdnynak megfelel6 epit6si term6kre ellen6rz6s kezdeti bevizsg6lSsAt, az 1+ rendszer
vonatkoz6 teljes itm6nynyilatkozat, amennyi ben l6tezik:
szerint a term6kek 6s a piacra bocsitis elStt a
term6kekb6l 6nellen6rz6i mintav6tellel vett
mintik gyirt6i ellen6z6s6nek iltando
akkred

itilt

tan f s ito szervezet

feliigyelet6t, 6rt6kel6s6t 6s evalvAci6jAt 6s kiadta

a 2477-CPR-2764
tanfsitv6nyt

szimri

megfetet6s6gi

8. Kozz6tett teljesltmenyek

Jellemz6 tulajdonsigok
Osszet6tel 6s alkot6r6szek

Nyom6szil6rdsig:

Jellemz6k

Harmoniz6lt mfiszaki el6fr6s

cEM il/A-M(S-V)
42,5N

KezdSszilArdsSg 2 napos korban
Szabv6nyos szi16rdsig 28 napos korban

K6t6s kezdeti id6pontja
T6rfogat illand6sig (tigul6s)
SOs tartalom
Gl- tartalom

Megfelel5

EN 197-1:2011

Megfelel6
Megfelel5
MegfelelS

9 Ac. 1. 6s 2. pontban feltUntetett term6kek teljesitm6nye Osszhangban van a 8. pontban kozz6tettekkel. Ezen
teljesitm6nynyilatkozat kiad6si6rt kizirolag a 4. pontban azonositott gydrto tartozik felel6ssegget.
Kelt: NaSice, 2020. 09.01.

A gy6rt6 6s annak nev6ben alSirta:
lgazgat6s6g elnoke:

Stjepan Ergovi6, mag.inZ.el.
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