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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
Szám 087, kiadás 3 

 
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

 

charBIT HOBBY tetőzsindely TÉGLÁNY, charBIT tetőzsindely TÉGLÁNY  
charBIT HOBBY tetőzsindely HÓDFARKÚ, charBIT tetőzsindely HÓDFARKÚ 
charBIT HOBBY tetőzsindely GYÉMÁNT, charBIT tetőzsindely GYÉMÁNT  
charBIT HOBBY tetőzsindely MÉHSEJT, charBIT tetőzsindely MÉHSEJT 

 
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását 

a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 
 
A termék jelölése, a gyártás dátuma és időpontja a termék minden önálló csomagolásán megtalálható. 
 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó 
harmonizált műszaki előírással összhangban: 
 
ETA 16/0081 z 18/10/2016 
15 és 85° közötti lejtéssel rendelkező tetőkön felső rétegként használható, kevésbé fontos épületeken, pl. kerti 
házakon, gazdasági épületeken, autóvédő tetőkön, kerti pavilonokon stb. 
 

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. 
cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 
 
Charvát a.s., Družstevní 289, 517 42 Doudleby nad Orlicí, Cseh Köztársaság, tel.: +420 494 383 431 

 
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe 

a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 
 
A gyártónak nincs képviselője. 
 

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. 
mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 
 
3 rendszer 
 

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

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

A Technický a zkušební ústav Praha, s.p. (Műszaki és Vizsgáló Intézet Prága, állami vállalat) a 
gyártóüzemben végrehajtotta a gyártás indítási felülvizsgálatot és ellenőrizte a termelésirányítást. 
Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a termelésirányítást. Kiadta az ETA 16/0081 (2016.10.18) európai 
műszaki értékelést. 
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9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki 
előírások 

Viselkedés külső tűz esetén BROOF(t1)  
 
 
 
 
 

 
ETA 16/0081 

 
 

Tűzállóság E tűzvédelmi osztály 

Területre vonatkoztatott bitumen tömeg 1070±150 g/m2 

Vastagság 3,0 mm ± 5% 

Alakok és méretek: 
Téglalap 
Hódfarkú 
Gyémánt  
Méhsejt 

magasság 
333,3±3,0 mm 
333,0±3,0 mm 
300,0±3,0 mm 
316,5±3,0 mm 

szélesség 
1000±3,0 mm 
1000±3,0 mm 
1000±3,0 mm 
1000±3,0 mm 

Szakítási tulajdonságok: 
Szakítószilárdság (szélességben) 
Szakítószilárdság (magasságban) 
Nyújthatóság (szélességben) 
Nyújthatóság (magasságban) 

 
≥600 N/50 mm 
≥400 N/50 mm 

2±0,3 % 
2±0,3 % 

Továbbszakítási ellenállás (szeg szára) ≥100 N 

Megfolyás állóság magas hőmérsékleten 90°C-on megfelel 

Szórt zúzalék tapadása ≤2,5 g 

Nedvszívó képesség <2 % 

Ellenálló képesség hólyagosodással szemben megfelel 

Veszélyes anyagok* - 

* A termék nem tartalmaz veszélyes anyagokat. 
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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. 
 
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 
 

Jindra Kynclová, kereskedelmi igazgató 
 
 

Doudleby nad Orlicí, 28.8.2018       aláírás 
 


