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1.A term6k tipusa, egyedi azonosltoja:

2. A term6k azonosltds6ra szolg6lo tipus-, tetel-, vagy sorozat-
sz6m, vagy egy6b elem, amely lehet6v6 teszi az 6pit6si term6knek
a 11(4) szakasz ertelmeben t6rt6n6 azonosltds6t:

3. Az 6pit6si term6knek a harmoniz6lt szabv6nynak, illetve
mUszaki ertekel6si dokumentumoknak megfelel6, a gy6rt6 dltal
tervezett felhaszndldsa, vagy felhaszn6ldsai:

4. A gyirt6 megnevez6se, bejegyzett kereskedelmi megnevez6se,
vagy vedjegye, valamint 6rtesitesi cime a I 1(5) szakasz
6rtelm6ben:
5. Amennyiben 6rtelmezhet6, a meghatalmazott k6pvisel6 neve 6s
ertesit6si cime, akinek illet6kessege kiterjed a 12(2) szakaszban
leirt feladatokra:

6. Az epit6si term6k teljesitmeny6llandos6g6nak ertekeles6re 6s
ellen6rz6s6re szolg6lo rendszerek azV. szAmu mell6klet szerint:

7. A harmoniz6l6 szabvdnynak megfelel6 eplt6si term6kre
vonatkoz6 teljesitmenynyilatkozat, amen nyiben letezik:

Alacsony hidratici6s h6vel rendelkez6 szulfitillo
koh6salakcement
EN 197.1 . CEM III/B 32,5N SR.LH

L6sd az 1. pontot

Beton, habarcs, injekt6l6 habarcs 6s egy6b
kever6kek k6szit6s6re 6pitkez6sekhez 6s 6pit6si
term6kek el6illitis6hoz
NEXE d.d.
Tajnovac 1, 31500 NaSice,
Horvdt Kdzt6rsas6g

Nem 6rtelmezhet6

1+ rendszer

Az 2477. Institut IGH d.d. Zagreb szSmri
akkredit6lt tanrisito szervezet vizsgilat (bele6rtve
a mintav6telt is) alapjin meghatirozta a term6k
tipusit, elv6gezte a gy6rt6 lizem 6s a gy6rt6i
ellen6rz6s kezdeti bevizsgilisilt, az 1+ rendszer
szerint a term6kek 6s a piacra bocsitis el6tt a
term6kekb6l iinellen6rz6i mintav6tellel vett
mintik gyirtoi ellen6rz6s6nek 6lland6
felUgyelet6t, 6rt6kel6s6t 6s evalvitci6jAt 6s kiadta
a 2477-CPR-2766 szimf megfelel6s6gi
tan{sitvinyt

8. Kozz6tett teliesitm
Jellemz5 tulajdons6gok Jellemz6k Harmoniz6lt mfi szaki e16ir6s

Osszet6tel 6s alkot6r6szek CEM IIUB

EN 197-1:2011

Nyom6szil6rdsig:
Kezd5szilirdsig 7 napos korban
Szabvinvos szi16rdsiq 28 napos korban

32,5N

K6t6s kezdeti id5pontja Megfelel6
T6rfosat 6lland6s6q (t6qul6s) Megfelel5
SOg tartalom Megfelel5
Cl- tartalom Megfelel6
lzzitisi t5megvesztes6q Megfelel6
Nem olvad6 maradviny Meqfelel6
Hidraticios h6m6rs6klet Megfelel5

9 Aa 1. es 2. pontban feltUntetett term6kek teljesitm6nye dsszhangban van a 8. pontban kdzz6tettekkel. Ezen
teljesitmenynyilatkozat kiad6sd6rt kiz1rolag a 4. pontban azonositott gydrt6 tartozik felel6sseggel.

A gy6rt6 6s annak nev6ben al6irta:
Igazgat6sSg elndke:

Stjepan Ergovi6, mag.in2.el.
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