GYÁRTÓI NYILATKOZAT
ssz.: GN-110214-KSA-30-01-HU
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
110214
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:
KSA-30
3. Az építési termék, gyártó által meghatározott rendeltetése, vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással
kapcsolatban:
Zöldtetők attika melletti összefolyóinak szakszerű karbantartását biztosító, 30 cm magas kontrollakna, a következő irányelvek
szerint:
FLL Zöldtetők irányelve 6.5./2008 –Vízelvezető berendezések
FLL Zöldtetők irányelve 6.6.3.3./2008 – Tetőszegély csatlakozások
FLL Zöldtetők irányelve 6.8./2008 – Szélszívás elleni védelem
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:
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:
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, a 305/2011/EU rendelet V. mellékletben
szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:
4
7. A Gyártói nyilatkozat kiadása a következők alapján történt:
A Gyártói nyilatkozat kiadása a 4 rendszer szerinti, gyártó által végzett típusvizsgálat, üzemi gyártásellenőrzés alapján történt.
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:
erre a termékre nem vonatkozik
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény
Egység

Teljesítmény

Méret (h x sz x m)

mm

350 x 300 x 300

Tömeg

kg

4,45

mm

52

Vízelvezető rács átmérője

mm

120

Nyomáselosztó talpak
Aknatest anyaga

db

2

Reteszelhető drénbekötő nyílások (3 db)
átmérője

Vízelvezető rács
Csavarok
Szín

Szabvány

FLL Zöldtetők irányelve

Tulajdonság

polipropilén
perforált nemesacél
nemesacél A2, süllyesztett fejű
RAL 7032
felhajtható, zárható fedél

További jellemzők

előkészített alsó sarokkitörések a pontosabb illesztéshez
nyitott hátsó fal révén túlfolyóhoz is csatlakoztatható

10. Az 1. és 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E Gyártói nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
Tarlós László, termékfejlesztési igazgató
Kelt: Győr, 2013.10.17.

aláírás

