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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

A 305/2011. számú (EU) szabályozás (Construction Products Regulation – építési termék rendelet) alapján 

szám 07/0337(1803) - hu 

 

1. A terméktípusok egyedi azonosító kódja: MFR multifunkcionális tokrögzítő dűbel 

2. Az építési termék típus-, tétel- vagy sorozatszáma, illetve az azonosítását lehetővé tevő bármilyen egyéb elem a 11. cikk 
(4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

ETA-07/0337 [2018.03.06], A2, A3 és A4 függelék 
Típus és a tételszám a termék csomagolásán található 

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

Típus Műanyag rögzítőelem 

Alapanyag Repedt és nem repedt betonban C12/15 - C50/60 (EN206) - "a"                             
többféle felhasználásra nem szerkezeti alkalmazásokra                                          
méretek: MFR 8, MFR 10 és MFR 14 

Előregyártott előfeszített üreges beton födémpalló ≥ C45/55, alsó perem vastagság ≥ 
35mm - "a"                                                                                                                             
többféle felhasználásra nem szerkezeti alkalmazásokra                                                 
méretek: MFR 8 és MFR 10 

Tömör és üreges vagy perforált tégla falazat - "b, c"                                                                  
többféle felhasználásra nem szerkezeti alkalmazásokra                                              
méretek: MFR 8, MFR 10 és MFR 14 

Nem repedt pórusbeton (AAC elemek) - "d"                                                                  
többféle felhasználásra nem szerkezeti alkalmazásokra                                                   
méretek: MFR 10 és MFR 14 

Változat / Kategória a, b, c, d 

Terhelés Statikus és kvázistatikus terhelések 

Anyaga Dűbel:  
Poliamid PA6:  
     méretek:               MFR 8, hossz: tfix max. = 110 mm 
                                  MFR 10 és MFR 14, hossz: tfix max. = 1000 mm 
 
Csavar: 
Horganyzott acél: 
       száraz beltéri körülmények 
       méretek: ø6: ≤ 167 mm, ø7: ≤ 1075 mm, ø10: ≤ 1075 mm 
Rozsdamentes acél (A4 jelölés): 
       Beltéri és kültéri használatra nem túl agresszív környezetben 
       méretek: ø6: ≤ 167 mm, ø7: ≤ 1075 mm, ø10: ≤ 1075 mm 

Hőmérséklet tartomány a): -40°C-tól +40°C-ig (max. hosszútávú hőm. +24°C, max. rövidtávú hőm. +40°C) 
b): -40°C-tól +80°C-ig (max. hosszútávú hőm. +50°C, max. rövidtávú hőm. +80°C) 

 

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) 
bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

CELO Befestigungssysteme GmbH 
Industriestrasse 6 
D – 86551 Aichach 

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

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők 
szerinti rendszer vagy rendszerek: 2+ rendszer 

7.  Harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén: n.a. 
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8. Olyan építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: 
Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) ETA-07/0337 kiadás az ETAG 020 alapján [2018.03.06]. 
 
A tanúsítást végző 0672 bejelentett testület, a tanúsítást 2+ rendszer alatt végezte: 
- kezdeti gyár- és gyártásellenőrzés 
- a gyártásellenőrzés folyamatos felügyelete, értékelése és jóváhagyása. 

 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény 

 

Jellemző tulajdonságok Tervezési módszer Teljesítmény 
Harmonizált 

műszaki előírás 

Jellemző ellenállás húzásra ETAG 020 C melléklet 
ETA-07/0337[2018.03.06],       

C2, C4, C5, C6, C9.2 mellékletek 

ETAG 020 

Jellemző ellenállás nyírásra ETAG 020 C melléklet 
ETA-07/0337[2018.03.06],       

C2, C4, C5, C6, C9.2 mellékletek 

Minimum tengely és 

minimum perem távolság 
ETAG 020 C melléklet 

ETA-07/0337[2018.03.06],       

B3, B4, B5 mellékletek 

Elmozdulások határértékei ETAG 020 C melléklet 
ETA-07/0337[2018.03.06],       

C3.1, C7, C8, C10 mellékletek 

 

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. 

 

Kiállítás dátuma: 2018.04.03 

 

 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  

 

 

 

 

…………………………………………………………                                     ……………………………………………………….. 

    Achim Ruppertz           Béres Krisztián 
      Marketing and Technical Manager                                                            General Manager 
      Celo Befestigungssysteme GmbH                                                            Celo Hungária Kft. 

 

 


