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1.A term6k tipusa, egyedi azonosit6ja:

2. A term6k azonositds6ra szolgdl6 tipus-, t6tel-, vagy

sorozat-

L6sd az 1. pontot

sz6m, vagy egyeb elem, amely lehet6v6 teszi az epltesi term6knek

a 11(4) szakasz ertelmeben t6rt6n6 azonoslt6s6t:

3. Az epitesi

term6knek

a

Beton, habarcs, injektil6 habarcs 6s egy6b
kever5kek k6szit6s6re 6pitkez6sekhez 6s 6pit6si
term6kek el6illit6sihoz

harmoniz6lt szabvdnynak, illetve
a gydrt6 6ltal

mUszaki ert6kelesi dokumentumoknak megfelel6,
tervezett felhaszndl6sa, vagy felhaszndldsai:

4. A gyArto megnevez6se, bejegyzett kereskedelmi megnevez6se,

vagy v6djegye, valamint 6rtesit6si cime

a

1

1(5)

NEXE d.d.
Tajnovac 1, 31500 Na5ice,

szakasz

6rtelm6ben:

Horvit K6ztirsasig

5. Amennyiben 6rtelmezhet6, a meghatalmazott k6pvisel6 neve 6s
6rtesitesi cime, akinek illet6kess6ge kiterjed a 12(2) szakaszban

Nem 5(elmezhet6

leirt feladatokra:

6. Az epitesi term6k teljesitm6ny6llandos6gdnak 6rt6kel6s6re 6s
ellen6rz6s6re szolg6lo rendszerek azY. szAml melleklet szerint:

1+ rendszer

Az 2477. lnstitut IGH d.d.

Zagreb szimri
it6 szervezet vizsgilat ( bele6rtve
a mintav6telt is) alapjin meghatirozta a term6k
tipusit, elv6gezte a gyirto tizem 6s a gy6rtoi
ellen6rz6s kezdeti bevizsgil6sAt, az 1+ rendszer
szerint a term6kek 6s a piacra bocsdtis el6tt a
term6kekb6l 6nellen6z6i mintav6tellel vett
akkred

7. A

harmoniz6l6 szabv6nynak megfele16 epit6si term6kre

vonatkoz6 teljesitmenynyilatkozat, amennyiben l6tezik:

itilt

ta n us

mintik gy6rt6i

ellen6rz6s6nek

Slland6

feltigyelet6t, 6rt6kel6s6t 6s evalvAciojitt 6s kiadta
a 2477-CPR-2768 sz6mri megfetel6s6gi

tanfsitvinyt
8. Kozzetett teljesitm6nyek

Jellemz5 tulajdons6gok

JellemzSk

Osszet6tel 6s alkot6r6szek

CEM

Nyom6szil6rdsig:
Kezd5szilirdsig 2 napos korban
Szabvinyos szi16rds6q 28 napos korban
K6t6s kezdeti id6pontja
T6rfogat 6lland5s6g (tigul6s)
SOa tartalom
Cl- tartalom

52,5N

lzzitAsi t5 m egvesztes6 g
Nem olvad6 maradviny

Harmonizilt mfszaki e16ir6s

I

Megfelel6
MegfelelS
Megfelel5

EN 197-1:2011

Megfelel6
Megfelel6
Megfelel5

9 Pz. 1. es 2. pontban feltUntetett term6kek teljesitm6nye osszhangban van a 8. pontban kozz6tettekkel. Ezen
teljesitm6nynyilatkozat kiadds66rt kizArolag a 4. pontban azonositott gy6rto tartozik felel6sseggel.
Kelt: Na5ice, 2020. 09. 01.

A gy6rto 6s annak nev6ben al6irta:
lgazgat6s6g elnOke:
Stjepan Ergovi6, mag.inZ.el.

Tajnovac 1,3-1
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