
 
 

   

                 

  

 TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
 

A 305/2011. számú EU rendelet III. melléklete alapján  
 

A DOMOLIT-TR nevű termékre 
 

Termék nyilvántartási szám: DOMOLIT-TR/1636 
 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 
 
 

EN 934-3: T. 2 
 
2. Típus-, tétel-vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék 

azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 
 

Tételszám: a termék csomagolásán található 
 

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

 
Légpórusképző / képlékenyítő adalékanyag 

 
4. Név, bejegyzett kereskedelmi név, illetve bejegyzett védjegy, valamint értesítési cím a 11. cikk 

(5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 
 

ISOMAT D.O.O. 
Rrhovacka bb, 22310 

Šimanovci Beograd, Serbia 
 

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a 
megbízási körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 

 
Nem található 

 
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az 

V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 
 

Rendszer 2+



 
 
 

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

 
A bejelentett szervezet, TÜV AUSTRIA HELLAS NB, 429 Mesogeion Avenue, Agia Paraskevi 
15343, Athén, azonosító száma: 0906, elvégezte a gyár és a gyári belső termelés-ellenőrzés első 
vizsgálatát, valamint a gyár belső termelés-ellenőrzésének folyamatos felügyeletét, értékelését és 
evalválását a 2+ rendszer szerint, és a következőket állapította meg: 
  0906-CPD-02412009 számú gyári belső termelés-ellenőrzés tanúsítvány 
 

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

 
Nem releváns 

 
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:  
 
Alapvető jellemzők 

 
Teljesítmény 

Tesztelési 
standard 

Harmonizált műszaki 
előírás 

Levegő tartalom szokásos 
keverési eljárást követően 

Teljes levegő tartalom A1= 

(173) térfogat %-ban 

EN 1015-7 “A” 
típusú eljárás  

EN 934-3:2009 
+A1:2012 (T. 2) 

Levegő tartalom 1 órás 
pihentetést követően 

 A1 – 3% 
EN 1015-7 “A” 
típusú eljárás 

Levegő tartalom 
újrakeverési eljárást 
követően  

 A1 + 5%% és  A1– 5% 
EN 1015-7 “A” 
típusú eljárás 

A megfelelő állag 
eléréséhez szükséges 
vízmennyiség 

 8% tömegszázalék EN 480-13 

Nyomószilárdság 28 nap 
elteltével 

a vizsgált keveréké ≥ 70 %-a a 
kontrollkeverékének 

EN 1015-11 

Klorid tartalom  0,1% tömegszázalék EN 480-10 

EN 934-3:2009 
+A1:2012 

Alkáli tartalom  2,0% tömegszázalék EN 480-12 

Korróziós viselkedés 
NPD (nincs meghatározott 
teljesítmény) 

EN 480-14 

Veszélyes alkotórészek Megfelelő 
EN 934-1:2008, 
a.1-es melléklet 

 

10. A fenti (1)-es és (2)-es pontban azonosított termék teljesítménye megfelel a (9)-es pontban 
nyilatkozott teljesítményeknek. Ez a teljesítménynyilatkozat kizárólag a (4)-es pontban 
azonosított gyártó felelőssége mellett lett kibocsájtva. 
 

 A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 
 
 

 
 
Alexandar Djordjevic 
 Minőségügyi menedzser 

 

 
Dr. Panagiotis Chatziagorastou 
 

Beton-adalékanyagokért és speciális 
habarcsokért felelős kutatás-fejlesztési 
menedzser 

Šimanovci 08/07/2014 
 


