Szállítólevél száma: ………………………………………………………….
Azonosító szám: MNY-2008/1

MEGFELELİSÉGI NYILATKOZAT
(Jelen nyilatkozat a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet alapján készült.)

Termék megnevezése: GERARD pillekönnyő tetıcsalád
A termék rendeltetése, felhasználási területe:
Acéllemez alapú, kıszórt felülető tetıcserép és kiegészítıi, mely 15°-90°-ig bármilyen hajlásszögő tetıhöz, hagyományos és
mőemlék jellegő felhasználásra egyaránt, illetve lapos tetık magastetıvé átalakításához, tetıfelújításokhoz ajánlott.
Termék gyártója:

Magyarországi importır:

AHI Roofing Ltd.
90-104 Felton Mathew Avenue, Glen Innes.
P.O. Box 18-071, Auckland, New Zealand

Holimex Mérnöki és Kereskedelmi Kft.
1125 Budapest, Zirzen J. u. 38.
Telefon:06-1-391-4400

Vizsgálószervezet, amelynek típusvizsgálata alapján a megfelelıségi nyilatkozat kiadásra került:
Építésügyi Minıségellenırzó Innovációs Kht., 1113 Budapest, Diószegi út 37.
Akkreditálási szám: NAT-1-1110/2003
A fentebb hivatkozott szállítólevélen azonosítható módon megjelölt termékek vizsgálatokkal igazoltan megfelelnek az
alábbi szabványban foglaltaknak:
 MSZ EN 10327:2004 - Acéllemez alapanyag mechanikai tulajdonságok vizsgálata
 MSZ-EN 14800-11:1987 - Tetıtőzterjedési fokozat vizsgálata, "tőzterjedés nélküli"
 MSZ-EN 14800-3:1982 - Éghetıség vizsgálata, "nehezen éghetı"
ÉME engedély száma: A-932/1994
Érvényes: 2011. augusztus 15-ig
A termék megfelelıségét a magyarországi importır megbízására az ÉMI Kht 5 éves rendszerességgel vizsgálja.
Tárolás, szállítás:
A tetıfedı elemeket raklapokon kell tárolni, és mőanyag fóliába kell csomagolni. Az építkezés helyszínén a tetıfedı elemeket
vízszintes, sík felületen, fedett, jól szellıztetett helyen kell tárolni.
Az elemeket úgy kell kezelni, hogy a tárolás és szállítás során azokon sérülés ne keletkezzen. Az esetleges felületi sérüléseket
szenvedı elemeket a helyszínen javítani kell az erre a célra szolgáló javító készlettel oly módon, hogy a sérült felületet elıször be
kell kenni a tubusban lévı akril gyantával, majd arra kézzel rá kell szórni a mellékelt kızúzalékot.
Karbantartási utasítás:
1. Ne járkáljon a Cserepeken, kivéve, ha mindenképpen szükséges.
2. Ha valamilyen oknál fogva mégis rá kell lépnie a Cserepekre, a Cserepek behorpadásának vagy egyéb sérülésének
elkerülése érdekében viseljen puha talpú cipıt.
3. Cserép profilok legalsó pontjaira helyezze lábait a Cserepek orránál.
4. A környezı fákról lehulló leveleket és egyéb szennyezıdéseket vízsugárral tudja eltávolítani.
5. Konzultáljon a magyarországi importırrel, ha bármilyen tisztítószert óhajt használni a Cserepek letisztításához.
6. Szükséges a tetıfelületek idınkénti átvizsgálása, a szükséges javítások elvégeztetése szakkivitelezıvel, továbbá a
vízelvezetı csatornák folyamatos tisztán tartása.
7. Amennyiben bármilyen sérülést, észlel, kérjük forduljon a magyarországi importırhöz.
Érvényesség:
Jelen megfelelıségi nyilatkozat a fenti szállítólevélen azonosítható módon megjelölt, 2008. évben gyártott,
R0001-R9999/Idı/Dátum sorozatszámmal ellátott, tetıcserepekre és kiegészítıire vonatkozik, s a termékek típusvizsgálat
alapján igazolt mőszaki jellemzıinek, illetve gyártási körülményeinek változatlansága esetén, a kiállítástól számított
5 évig érvényes.
A megfelelıségi nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselı: Koszpek Tibor, üzletág igazgató
Dátum: Budapest, 2008. január 11.

Koszpek Tibor, üzletág igazgató

