TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Szám 095, kiadás 7
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

charBIT ELAST PV S42 FINAL
charBIT ELAST PV S42 HQ FINAL
Terméktípus megnevezés változatok: ELAST PV S42 FINAL, ELAST PV S42 HQ FINAL
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását
a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
A termék jelölése, a gyártás dátuma és időpontja a termék minden önálló tekercsén megtalálható.
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó
harmonizált műszaki előírással összhangban:
EN 13707:2004+A2:2009 – Hajlékony vízszigetelő lemezek. Hordozóréteges bitumenes lemezek tetők
vízszigetelésére.
Tetőpalást vízszigetelésekben felső rétegként használható.
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11.
cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Cseh Köztársaság, tel.: +420 494 383 431
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe
a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
A gyártónak nincs képviselője.
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V.
mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
2+ rendszer
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Pobočka 500 – Předměřice nad Labem (Építőipari Műszaki
és Vizsgáló intézet, Prága, állami vállalat, 500-as fióküzem, Předměřice nad Labem) 1020 sz. bejelentett
szervezet, a gyártóüzemben ellenőrizte és kiértékelte: a 2+ rendszer szerint, a termék termelésirányítási
rendszerét, a deklarált tulajdonságok folyamatos biztosításához kapcsolódóan, ami alapján kiadta a 1020CPR-050015906 számú termelésirányítási megfelelőségi tanúsítványt.
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést
adtak ki:
Nem alkalmazható.
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9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:
Alapvető tulajdonságok

Viselkedés külső tűz esetén
Tűzállóság
Vízzáróság
Szakítási tulajdonságok:
Szakítószilárdság hosszirányban
Szakítószilárdság keresztirányban
Szakadási nyúlás hosszirányban
Szakadási nyúlás keresztirányban
Gyökérátnövés elleni védelem
Ellenállás statikus terhelés hatására
Ütésállóság
Továbbszakítási ellenállás (szeg szára)
Átlapolások nyírószilárdsága
Tartósság:

Teljesítmény
ELAST PV S42
FINAL
BROOF(t1)
E tűzvédelmi
osztály
megfelel
≥700 N/50 mm
≥500 N/50 mm
≥35 %
≥35 %
NPD
10 kg
800 mm
≥200 N
NPD

Teljesítmény
ELAST PV S42 HQ
FINAL

Harmonizált műszaki
előírások

BROOF(t1)
E tűzvédelmi
osztály
megfelel
≥700 N/50 mm
≥500 N/50 mm
≥35 %
≥35 %
NPD
10 kg
800 mm
≥200 N
NPD

EN 13707:2004+A2:2009

Mesterséges öregítés utáni tulajdonságok:

Hideghajlíthatóság
-15°C
Megfolyás állóság magas hőmérsékleten
100°C
Hideghajlíthatóság
-15°C
Veszélyes anyagok*
* A termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat.

-25°C
110°C
-25°C
-

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat
szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
Jindra Kynclová, kereskedelmi igazgató

Doudleby nad Orlicí, 28.8.2018

aláírás

2/2

