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1.A termek tlpusa, egyedi azonoslt6ja:

2. A term6k azonoslt6s6ra szolg6l6 tipus-, t6tel-, vagy sorozat-
szdm, vagy egy6b elem, amely lehet6v6 teszi az epit6si term6knek
a 11(4) szakasz 6rtelm6ben torten6 azonoslt6sdt:
3. Ac. 6pitesi term6knek a harmonizdlt szabv6nynak, illetve
mUszaki 6rtekel6si dokumentumoknak megfelel6, a gy6rt6 6ltal
tervezett felhaszndlSsa, vagy fel haszndlSsai:

4. A gylrtl megnevez6se, bejegyzett kereskedelmi megnevez6se,
vagy vedjegye, valamint ertesitesi cime a 11(5) szakasz
6rtelm6ben:

5. Amennyiben 6rtelmezhet6, a meghatalmazott k6pvisel6 neve 6s
6rtesit6si cime, akinek illet6kess6ge kiterjed a 12(2) szakaszban
leirt feladatokra:

6. Az epitesi term6k teljesitmeny6llandosdgdnak 6rtekel6s6re 6s
ellen6rz6s6re szolg6lo rendszerek azV. sz1mu mell6klet szerint:

7. A harmonizdl6 szabvSnynak megfelel6 6pitesi term6kre
vonatkoz6 teljesitmenynyilatkozat, amennyiben letezik:

8. Kozz6tett teljes itmenyek

K6mfvescement
EN 413-1 - MC-s

Lisd az 1. pontot

T69lival 6s falaz6blokkal t6rt6n6 fatazishoz,
valamint kiils6 6s bels5 vakolSshoz.

NEXE d.d.
Tajnovac 1, 31500 Na5ice,
Horv6t K6ztirsasig

Nem 6rtelmezhet6

1+ rendszer

Az 2477. lnstitut IGH d.d. Zagreb szimri
akkred itilt tan [sito szervezet vizsgilat ( bele6rtve
a mintav6telt is) alapjin meghatirozta a term6k
tipusit, elv6gezte a gydrto tizem 6s a gyirt6i
ellen6rz6s kezdeti bevizsgilisilt, az 1+ rendszer
szerint a term6kek 6s a piacra bocs6t6s el6tt a
term6kekb6l 6nellen6rz6i mintav6tellel vett
mint6k gynrtoi ellen6rz6s6nek 6lland6
feltigyelet6t, 6rt6kel6s6t 6s evalvitci6jfut 6s kiadta
a 2477-CPR-2767 szimf megfetel6s6gi
tanIsitvinyt

Jellemz6 tulajdons6gok JellemzSk Harmonizilt mf szaki elSir6s

Osszet6tel 6s alkotor6szek Megfelel6

EN 413-1:2011

ElSfrt szil6rdsig 5
K6t6s kezdeti id5pontja Megfelel5
K6t6si id5 v6ge Megfelel5
T6rfogat Slland5s6g (tdgul6s) MegfelelS
Finomsig (a szitin marad6 szemes6k
nagys6qa) Megfelel6

Leveg5tartalom Megfelel5
Vizfelv6tel MegfelelS
SOa tartalom Megfelel6

I Az. 1. 6s 2. pontban feltUntetett term6kek teljesltmenye dsszhangban van a 8. pontban kozzetettekkel. Ezen
teljesitm6nynyilatkozat kiad6s66rt kiz6rolag a 4. pontban azonositott gydrto tartozik felel6sseggel.

A gy6rt6 6s annak nev6ben al6irla.
lgazgat6sSg elnoke:
Stjepan Ergovi6, mag.inZ.el.
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