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1. Aterméktípusegyedi azonosítókódja: I!.QlJ(::l/,.l:!.f!..1Y~.8..

2. Típus-,tétel- vagy sorozatszámvagy egyéb ilyenelem, amely lehetovéteszi az építési termék azonosítását a
11. dkk (4) bekezdésébeneloírtaknakmegfeleloen:
K~P.?/.fm.I~If.Q.t.f?[m~ls.éJ~QflQ~[tQI~lír.éJt._tf~_~.t?lJJ1~/f.~gm~Sl(JM$JilJ. (kí~tfrli..t;fmls.~~(JJ.t.f?rm~ls.fl~l{.g$.gy'~@$f -..

$ij!Z~l.ti.m!_ _______________________-__ ---.----------------- ----------.------__o .-- --------------- ---.-. ..- - ------------...

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó
harmonizált muszaki eloírással összhangban:
M$.?_~l!!._~e~~:i.-l:.:U.~?f?ltflt[.'I.iJ!?lmQ~.k~/J!;If?1s._~~_v.?~f!.t~ls.f?k,.K[~f.f?g{ll/;$.tfg(f.f!.tif~[éJmy_v.?~f!.t~ls.f?k_l?9tf?ljf!./;Jl?
1~f)/.Z~e_v.f!lc/.(,JJ.lJgv!.f?flf!.$.t~~?Q!t$.tf9igAI@l4lJQ$.lJlkéJJ.m?l1.4~cJ._v.~1.?t~Is.f?k.._fgy.f?r.~_k9PfJlJy..ng~Is.Q!i,__I:1Q[?'.
!~gy.l!!Q.ev.c..$.z.Í9.~t.f?M~(f._J(??f?t.~Is.?/f.rfjglit~tt..b.lg~~Ql.~~[éJ...... ..---- ... ---... .----.-.

4. Agyártókneve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk
(5) bekezdésében eloírtaknak megfeleloen:
P'1J($.mi~fl_M?lgy.éJ[_IS.ti.Q.~!_M(iIf.f?k_lS.tt,..__o.__ ..---- ... --- --- -------.-------------.....
tf.__J_l,lz.f!yg~P..~~tN.f?Ym~fllJ.l.~flQ.~_Y,./.i.~..lf}f.QP.?l(&.//~:~.tfP'{l!f!.tl:gm, ----...--------......--__o ----.

5. Adottesetben annak a meghatalmazott képviselonek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a
12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak.
------...-----.--........--....-------....--..------......----...--........------..-----....---....-------..---..------........--..---.........------......--------..----------------.......

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenorzésére szolgáló, az V. mellékletben
szereplokszerintirendszer vagy rendszerek:
.._ ____.. __o_.. _. .____o..__..._.____ l t, _@nt;!$.~f!.c.. -- --- .---.....-.----- ..-.-----......

7. Harmonizáltszabványokáltal szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
Wil. B.l]gifl~éJlJfi..lf}.t~~~rJ.KIj tf.__J.J,Jl_f!Yt;!~P..~~tVéici.yt.~i.é!~!:!__---- --- - -----------------__o-..----.------ -----.
(a bejelentett szervneveés, szükségesetén, azonosítószáma)
típusvizsgálatotés tanúsításieljárást végzetta(z) ECS(EuropeanCertification System) rendszerben
(a harmadik fél által elvégzett feladatok leírása az V. mellékletnek megfeleloen)
és a következot adta ki: t!.8._(jf!l1~.J.~~_~1.4.mJÍ.T?lny$it.v.éiflY.t uo m m m ._m..

8. Olyan építési termékekre vonatkozógyártói nyilatkozatesetén, amelyekreeurópai muszakiértékelést adtak ki:
n,~, ______ ______ --- -.----. - ---------- -. ----- ---- ------- --- -----.

9. A nyilatkozatszerintiteljesítmény

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 felelos.

A gyártó nevében és részérol aláíró személy:

/~ ~

~u~I.~p..e~t..Z()_t4,J}J,.l;1., ~-:~..:.0--~..-~-u::~--~?.~..-..
KovácsLászló fomérnök

Alapveto tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált muszaki eloírások

Egyedülálló kábel
A láng eltávolítása után kialszik és a
felso befogótóI min. 50 mm-ig EN 60332-1-2

függoleges lángterjedése terjedhet az éoés

Veszélyes anyag tartalom Nincs ECRegulaüon1907/2006


