
DOP/HU/TOP/2018

Teljesítmény-nyilatkozat 18

MediFol  TOP 270 15000923 (Víztaszító bevonattal ellátott poliészter 
anyagú diffúziós vízzáró alátétlemez )

ld. 1. pont (a csomagoláson és a terméken feltüntetve)

Magastetők alátéthéjzataként vagy homlokzati fóliaként egyszeres vagy 
kétszeres átszellőztetéssel. Közvetlenül a hőszigetelésre fektethető az 
előírt átfedéssel - a kivitelezési szabályok betartásával. További kivitelezési 
információk a Terrán Kft. Alkalmazási Útmutatójában .

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft. Magyarország - 7754 Bóly, Tompa u. 10.

nem alkalmazható

3-as rendszer

EN 13859-1;    3-as rendszer, a CSI a.s. által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv 
alapján (NB 1390)

nem alkalmazható

1.  A terméktípus egyedi azonosító kódja:

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem amely 
lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően:

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy 
rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással 
összhangban:

4.  A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett 
védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében 
előírtaknak megfelelően:

5.  Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és 
értesítési címe, akinek a megbízási 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:

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre 
vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén.

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, 
amelyekre európai műszaki értékelést nem adtak ki:

9. Az 1. és 2. pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a 10. 
pontban deklarált teljesítmény-jellemzőknek.

10. A nyilatkozat szerinti teljesítmény.
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Tűzállósági besorolás

Látható hibák

TELJESÍTMÉNY
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*[m]
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E - -

W1 - -

-

- -
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- -
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- -

-

-

-

-

Felületegységre eső tömeg 270 -20 +20[g/m ]
2 EN 1849-2

-0,5% +1,5%

Vízáthatolással szembeni ellenállás

Vízáthatolással szembeni ellenállás 
mesterséges öregítés után

Páradiffúziós egyenértékű
légrétegvastagság (Sd)

Szakítószilárdság

Szakítószilárdság mesterséges öregítés 
után

Nyúlás

Nyúlás mesterséges öregítés után

Szegszakító szilárdság

Méretállandóság (méretpontosság)

Hideghajlíthatóság

Légáteresztő képesség

Hőállóság

Vízoszlop magasság

[osztály]
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EN 13501 EN 11925-2

EN 1928 EN 13111

EN 13859-1 Annex C

EN 12572 EN 1931

EN 12311-1 EN 13859-1

EN 13859-1 Annex C

EN 12311-1 EN 13859-1

EN 13859-1 Annex C

EN 12310-1 EN 13859-1

EN 1107-2

EN 1109 EN 459-5

EN 12114 EN 13859-1

-

EN 20811
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Gódi Attila
ügyvezető igazgató

Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.

.....................................................Kelt: Bóly, 2018. március 25.

A teljesítmény-nyilatkozat a 4. pontban azonosított gyártó kizárólagos felelősségéből ered.
Ez a termék nem tartalmaz veszélyes összetevőket.
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Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.

7754 Bóly, Tompa M. u. 10.  Pf.: 34

Tel.: 69/569-950  Fax: 69/569-951

Adószám: 11541264-2-02
PH.


