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1.A terméktípus egyedi azonosító kódja:  

         SFV Szilikát alapozó MSZ EN 1062-1  
 
2. Azonosító száma:  

A gyártás időpontja: a termék csomagolásán feltüntetve /év; hónap; nap;per tétel/ 

 
3. Felhasználási terület: 

Káli vízüveg kötőanyagú alapozó szilikátfestékhez kül- és beltérre.  
 

4. A gyártó: 

 SAKRET Hungária Bt.  

 9241 Jánossomorja, Új ipartelep 

 E-mail: sakret@sakret.hu 

 Honlap: www.sakret.hu 
 

5. Meghatalmazott: 

       Nem értelmezhető 
 

6. Az teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:  

       4 rendszer 

 
7. Harmonizált szabványok által kiadta: 

       ÉMI-TÜV SÜD Kft. H-1043 Budapest Dugonics u.11. 

                  (Notified body number: 1420) 
 
8. Európai műszaki értékelés kiadta: 

       Nem értelmezhető 

 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény 

        

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 
Harmonizált 

műszaki előírások 

Kiadósság 160g/m2 EN 15824 

Tűzveszélyesség - EN 15824 

Páradiffúziós ellenállás 
2,7*105 

m2hPa/kg 
EN 15824 

Tapadószilárdság 1,4N/mm2 EN 15824 

         Egyéb műszaki információk a termék műszaki adatlapjában megtalálhatók. 
 

 

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. 
 
 
 
 
 
 

 
 

          SAKRET-Hungária Bt. 

                    SAKRET Trockenbaustoffe 

            Europa tagja 

            Tel.:          +36-96-565-191 

            Fax.:         +36-96-225-263 

            e-mail:  sakret@sakret.hu 

            web:          www.sakret.hu 

                                                                                                                                  

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
   
Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált 

feltételek megállapítása alapján.       Azonosító:TNY-092/2013 

 

 

 

 

I. Gyár     
9241 Jánossomorja,  
Új Ipartelep 
Tel.:        +36-96-565-191 

 
II. Gyár 
2377 Örkény,  

Bem J. u. 15. 

Tel.:       +36-29-510-150 

    

http://www.sakret.hu/
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A gyártó nevében és részéről aláíró személy:   

      
Jánossomorja, 2013.07.01.     Vőcsei László 

         laborvezető 
 
 

Különleges használati feltételek/utasítások: 

 A termék lényeges jellemzőit a termékre vonatkozó címkézés tartalmazza! 

 Veszélyességgel kapcsolatos előírások a termék csomagolásán feltüntetve 

 A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél, a nyilatkozat és címkézés alapján  a termék 

azonosíthatósága mellett  érvényesíthető! 

 

Kiegészítő információ:  

 Típusvizsgálati Bizonyítvány  TVB azonosító száma: … 2005/2-000501 ….. 

       A nyilatkozat  az EN 1062-1 szabvány szerinti adatokkal, és a hivatkozott számú tanúsítvány másolatával 

együtt (ld. termékcsomagoláson)  a termékkel kerül átadásra (A nyilatkozat elérhető a gyártó honlapján!) 

(A nyilatkozatot és a hozzátartozó megfelelőség igazolásokat a gyártó – a kiállítását követően – 10 évig őrzi.) 

 Címkézés  a műszaki specifikáció előírása szerinti adatokkal  a termék csomagolásán elhelyezve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


