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1.A termek tipusa, egyedi azonositoja:

2. A termek azonositdsdra szolgdl6 tipus-, tetel-, vagy sorozat-
szim, vagy egy6b elem, amely lehet6ve teszi az eplt6si term6knek
a 11(4) szakasz 6rtelm6ben t0rt6n6 azonositds6t:

3. Aa 6pit6si term6knek a harmonizilt szabv6nynak, illetve
mUszaki 6rt6kelesi dokumentumoknak megfelel6, a gy6rto dltal
tervezett felhaszndl6sa, vagy felhaszn6l6sai :

4. A gydrt6 megnevez6se, bejegyzett kereskedelmi megnevez6se,
vagy v6djegye, valamint ertesitesi clme a 1 1(5) szakasz
6rtelm6ben:

5. Amennyiben 6rtelmezhet6, a meghatalmazott k6pvisel6 neve 6s
ertesitesi clme, akinek illet6kessege kiterjed a 12(2) szakaszban
lelrt feladatokra:

6. Az eplt6si term6k teljesitm6ny5llandos6gdnak 6rt6kel6s6re 6s
ellen6rz6s6re szolg616 rendszerek azY. sz1m[ mell6klet szerint:

7. A harmonizdtlo szabv6nynak megfele16 epitesi term6kre
vonatkozo teljes itmenynyilatkozat, amen nyi ben letezi k:

8. Kozzetett teljesltmenyek

Koh6salak-portlancement
EN 197-1 - CEM IUA.S 42,5R

LSsd az 1. pontot

Beton, habarcs, injektil6 habarcs 6s egy6b
kever6kek k6szit6s6re 6pitkez6sekhez 6s 6pit6si
term6kek el66llitisihoz

NEXE d.d.
Tajnovac 1, 31500 Na5ice,
HorvSt KdztirsasSg

Nem 6rtelmezhet6

1+ rendszer

Az 2477. lnstitut IGH d.d. Zagreb sz6mf
a kkred itilt tan risit6 szervezet vizsg6lat ( bele6rtve
a mintav6telt is) alapjin meghatirozta a term6k
tipus6t, elv6gezte a gy6rt6 iizem 6s a gyirt6i
ellenSrz6s kezdeti bevizsgil6silt, az 1+ rendszer
szerint a term6kek 6s a piacra bocs6t6s el6tt a
term6kekb6l 6nellen6rz6i mintav6tellel vett
mintik gyirt6i ellen6rz6s6nek 6llando
feliigyelet6t, 6rt6kel6s6t 6s evalviciojit 6s kiadta
a 2477-GPR-2763 szimti megfelel6s6gi
tanIsitvinyt

Jellemz6 tulajdonsigok Jellemz5k Harmonizilt mfiszaki e16ir6s

0sszet6tel 6s alkot6r6szek CEM II/A-S

EN 197-1:2011

Nyom6szilSrdsig:
Kezd6szi16rdsig 2 napos korban
Szabvinvos szilSrdsiq 28 napos korban

42,5R

Kdt6s kezdeti idSpontja Megfelel6

T6rfogat 6lland6s6g (t6gul6s) Megfelel6

SOs tartalom Megfelel6

Gl' tartalom Megfelel5

g Pd 1. €s 2. pontban feltUntetett term6kek teljesltm6nye osszhangban van a 8. pontban k6zz5tettekkel. Ezen
teljesitm6nynyilatkozat kiad6s66rt kizArolag a 4. pontban azonosltott gy6rt6 tartozik felel6ss6ggel.

A gy6rt6 6s annak nev6ben alAirla:
lgazgatos6g elnoke:
Stjepan Ergovi6, mag.inZ.el.

Kelt: Na5ice, 2020. 09.01


