0799

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az Európai Parlament és Tanács 305/2011/EU rendelete (2011. március 9.) alapján
ssz.: DoP-310218-DM-25-01-HU
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
310218
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4)
bekezdésében előírtaknak megfelelően:
DiaMassive-25
3. Az építési termék, gyártó által meghatározott rendeltetése, vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással
kapcsolatban:
Polisztirol fóliából kétoldalt formázott, teljes felületén perforált, 25 mm magas, nagy teherbírású vízmegtartó és vízelvezető réteg,
építőipari felhasználásra, különösen járműforgalommal terhelt zöld- és kavicstetőkre, az alábbi szabvány szerint:
EN 13252:2000/A1:2005

rendeltetés: D

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében
előírtaknak megfelelően:
APP Kft.
H-9028 Győr
Fehérvári út 75.

Tel.: +36 96 / 512 910
Fax: +36 96 / 512 914
info@diadem.com
www.diadem.com

APP Dachgarten GmbH
Jurastrasse 21
D-85049 Ingolstadt

Tel.: +49 841 / 370 9496
Fax: +49 841 / 370 9498
info@grundach.com
www.grundach.com

5. Meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott
feladatok tartoznak:
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti
rendszer vagy rendszerek:
2+
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
Kiwa MPA Bautest GmbH (0799) bejelentett gyártásellenőrzés-tanúsító szerv, a 2+ rendszer szerinti üzemi gyártásellenőrzés
megfelelőségi tanúsítványát a következők alapján adta ki: a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálata és az
üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, vizsgálata és értékelése.
0799-CPD-104
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:
erre a termékre nem vonatkozik
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény
Tulajdonság
Vízáramlási kapacitás a termék síkjában

Egység

Teljesítmény

Tűrésérték

(MD, 20kP, i=1)
Szakítószilárdság MD (gyártási irány)

m2/s

5,58 E-3

-2,79 E-4

kN/m

7,4

-0,54

Szakítószilárdság CMD (gyártási irányra merőleges)

kN/m

5,6

-0,49

%

11,5

±3,17

Nyúlás a legnagyobb erőnél MD
Nyúlás a legnagyobb erőnél CMD
Tartósság

%
9,5
±1,34
Be kell temetni 1 napon belül a telepítés után.
Várható tartósság legalább 5 év, természetes
talajokban, amelyek esetén 4<ph<9, és a
talajhőmérséklet 25 oC alatti.

Szabvány
EN 12958:2010

EN ISO 10319

EN 13252:2000/A1:2005

10. Az 1. és 2. pontban azonosított 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:
Tarlós László, termékfejlesztési igazgató
Kelt: Győr, 2014.03.21.

aláírás

