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1.A term6k tlpusa, egyedi azonoslt6ja:

2. A term6k azonosit6sdra szolg6lo tipus-, tetel-, vagy sorozat-
szdm, vagy egy6b elem, amely lehet6v6 teszi az 6pit6si term6knek
a 11(4) szakasz ertelmeben torten6 azonosit6s6t:

3. Aa epit6si term6knek a harmonizdlt szabvdnynak, illetve
mrliszaki 6rt6kelesi dokumentumoknak megfelel6, a gylrto Altal
tervezett felhaszn6ldsa, vagy felhaszndlSsai :

4. A gydrto megnevez6se, bejegyzett kereskedelmi megnevez6se,
vagy vedjegye, valamint ertesit6si clme a 1 1(5) szakasz
6rtelm6ben:

5. Amennyiben 6rtelmezhet6, a meghatalmazott k6pvisel6 neve 6s
6rtesitesi cime, akinek illet6kessege kiterjed a 12(2) szakaszban
leirt feladatokra:

6. Az epit6si term6k teljesitm6ny6lland6sdg6nak ertekeles6re 6s
ellen6rz6s6re szolgA16 rendszerek azY. szdmt mell6klet szerint:

7. A harmoniz5l6 szabvdnynak megfelel6 6pitesi term6kre
vonatkozo teljesitmenynyilatkozat, amennyiben l6tezik:

8. Kozz6tett teljesitmenyek

Kompozit - portlandcement
EN 197-1 - CEM IUB-M(V-S) 42,5N

Lisd az 1. pontot

Beton, habarcs, injekt6!5 habarcs 6s egy6b
kever6kek k6szit6st6re 6pitkez6sekhez 6s 6pit6si
term6kek el6illitisihoz
NEXE d.d.
Tajnovac 1, 31500 Na5ice,
Horvit K6zt6rsasig

Nem 6rtelmezhet6

1+ rendszer

Az 2477. lnstitut IGH d.d. Zagreb sz6mf
akkred it6lt tan f sit6 szervezet vizsgilat (bele6rtve
a mintav6telt is) alapjin meghatirozta a term6k
tipus6t, elv6gezte a gyirt6 tizem 6s a gyirt6i
ellen6z6s kezdeti bevizsgilisflt, az 1+ rendszer
szerint a term6kek 6s a piacra bocsdtis el6tt a
term6kekb6l 6nellen6rzSi mintav6tellel vett
mintik gyirt6i ellen6z6s6nek illand6
felUgyelet6t, 6rt6kel6s6t 6s evalvici6jit 6s kiadta
a 2477-CPR-2860 szimri megfelet6s6gi
tanfsitv6nyt

Jellemz6 tulajdons6gok Jellemz5k Harmon iz6lt mf szaki el6fr6s

Osszet6tel 6s alkot6r6szek cEM il/B-M(V-S)

EN 197-1:2011

Nyom6szil6rdsig:
Kezd6szil6rds6g 2 napos korban
Szabv6nvos szi16rds6q 28 napos korban

42,5N

Kdt6s kezdeti id5pontja Megfelel5
T6rfogat 6lland6sig (t6g u l6s) Megfelel5
SOs tartalom Megfelel6
Cl- tartalom Megfelel5

9 Az 1. es 2. pontban feltUntetett term6kek teljesitm6nye dsszhangban van a 8. pontban k6zz6tettekkel. Ezen
teljesltmenynyilatkozat kiad6s6ert kizArolag a 4. pontban azonos[tott gydrt6 tartozik felel6ss6ggel.

A gy6rt6 6s annak nev6ben alAirla.

l,rt, , I , ,;-. 
,

,' " :i.''.":
Tajnovac 1, 31500 Na5ice,

1

Kelt: Na5ice, 2022. 06.0'1.

I
I

f. ):{ }
NEXE d.d.

Tajnovac l-

31500 Naiice, Hrvatska

0lE:67612424147
www.nexe-hr

tagja
mag.inZ.el.


