EC MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT
Gyártó cég neve, székhelye:

ET-30-OP30NO-2010
A gyártó magyarországi képviselõje:

Építõanyaggyártó és Forgalmazó Kft.
31 000 Osijek, Vukovarska 215 - Horvátország
Gyártás helye: “Ilok”-i üzem
Termék megnevezése:

Külkereskedelmi és Vállalkozói Kft.
adóazonosító: 10759114-2-41
1137 Budapest, Pozsonyi út 34
Magyarország
Termék leírása:

EUROTERM 30 SIMA

égetett agyag falazóelem
(250 x 290 x 238)
Kijelentjük, hogy fent nevezett termék megfelel a vonatkozó mûszaki elõírásoknak.
Megfelelõség értékelése a SIST EN 771 - 1:2004/A1:2005 szabvány szerint történt.
Megfelelõséget értékelõ eljárás: 2 +
FPC igazolás száma: 1404 - CPD - 1452
Utóellenõrzések módja minta alapján
Utóellenõrzések gyakorisága: szériánként
Igazolást kiállító hatóság:
Szlovénia Építésügyi Intézete
azonosító szám: 5866324
1000 Ljubljana, Dimièeva 12, Szlovénia

A gyártó által
meghatalmazott személy neve,
beosztása, aláírása:
Biljana Brumniæ, okl. mérnök
laboratórium vezetõ

Kiállítás dátuma:
2010.06.30.

Gyártó cég neve, székhelye:
Építõanyag
gyártó
és forgalmazó
Kft.

www.opeka.hr
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Termék megnevezése:
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EUROTERM 30 SIMA
Méretek:

25
0

238

EN
771-1+A1

31 000 Osijek
Vukovarska 215
Horvátország
“Ilok”-i üzem

250 x 290 x 238 (mm)
LD tégla - KATEGÓRIA I
égetett agyag falazótégla

Méretek::

megengedett átlagos mérettûrés
megengedett méret változás

Nyomószilárdság:

(függõleges terhelésnél)
(horizontális megterhelés iránya)

Mérettartósság (nedvesség okozta tágulás):

Aktív oldható sótartalom:
Tûzállóság:

Fagyállóság:
Veszélyes oldatok:

2

0,15 N/mm
(0,30 N/mm2)
S0
A1 osztály
nedvességtõl óvni

Vízfelvétel:
Páradiffúziós ellenállási szám:
EN 1745 érték szerint

Hõvezetési tényezõ ( ):
EN 1745 szerint számítva

10,0 N/mm2
2
2,0 N/mm

Mûszaki jellemzõ nincs meghatározva

Tapadószilárdság:
értéke az EN 998-2 C melléklet szerint

Hangszigetelés:

T2
R2

=5/10
Bruttó száraz testsûrûség:
Nettó száraz testsûrûség:
Formai kialakítás
Üregtérfogat százaléka

790 kg/m3, D1
3
1660 kg/m , D1
Fenti ábra szerint
53 %
Mûszaki jellemzõ
nincs meghatározva
F0
Nem tartalmaz

Proizvoðaè:

Naziv proizvoda:

EUROTERM 9 VKL
(250 x 290 x 238)

Proizvodnja i promet
graðevinskog materijala, d.o.o.

Datum proizvodnje:
Nalazi se otisnut na proizvodu prema
prikazanom i objašnjenom primjeru

dan

mjesec

godina

23

01

09

TEHNIÈKE UPUTE
Opis proizvoda: Opeèni zidni element za nosive i nenosive zaštiæene zidove
S punom odgovornošæu izjavljujemo da je gore opisani proizvod sukladan tehnièkoj specifikaciji
odreðeno za taj proizvod. Tehnièka specifikacija prema kojoj je ocjenjena sukladnost:
HRN EN 771-1:2005
Sustav ocjenjivanja sukladnosti: 4
Zidanje opekom mora se izvoditi struèno prema važeæim propisima i normama.
Prilikom zidanja potrebno je pridržavati se slijedeæeg:
zidanje se mora izvoditi pravilnim zidarskim vezom
prije zidanja potrebno je postaviti hidroizolaciju kako zidovi ne bi povlaèili vlagu
a zatim precizno izvesti izravnjavajuæu podlogu mortom minimalne debljine 1 cm
zidove je potrebno zaštititi od vremenskih utjecaja na odgovarajuæi naèin (mraz, kiša)
zidanje nije dopušteno na temperaturi nižoj od 5°C, osim ako se
koristi sredstvo koje omoguæuje zidanje i na nižoj temperaturi
prije ugradnje, opeku je potrebno dobro namoèiti
vodom kako se ne bi oslabila vezivna svojstva morta
rok uporabe je neogranièen uz pravilnu zaštitu i skladištenje

Obvezno koristiti osobna zaštitna sredstva

SAVJET PROIZVOÐAÈA

Opeku ne razbijati zidarskim èekiæem veæ je, uz uporabu zaštitnih sredstava,
rezati pilom za rezanje ili strojem za rezanje opeke

VAŽNO UPOZORENJE
Prilikom rezanja opeke pilom ili strojem za rezanje opeke,
stvara se prašina koja sadrži silikate.
Udisanje te prašine štetno utjeèe na zdravlje.
Preporuèuje se obvezna uporaba sredstva za zaštitu dišnih organa.

Ambalažu ne bacati u okoliš veæ je odložiti na odlagalište prema važeæim propisima

OB - 60 - 12

