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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

 
 Azonosító szám: FLT-E13/1/B 

  
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Grund mélyalapozó  

 
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetıvé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében 
elıírtaknak megfelelıen:  

Sorozatszám a termék csomagolásán 
 
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált mőszaki elıírással 
összhangban:  

Szívóképes régi és új alapfelületek aljzatkiegyenlí tés és hidegburkolat ragasztás el ıtti alapozásra 
vízszintes és függ ıleges felületen, kül- és beltérben 

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében 
elıírtaknak megfelelıen: 

Murexin AG 
Franz von Furtenbach Straße 1 

A-2700 Wiener Neustadt 
 

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

Baumit Kft. 
H-2510 Dorog, Baumit út 1. 

 
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenırzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplık szerinti rendszer 
vagy rendszerek: 4. rendszer  
 
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: 

Építésügyi Min ıségellen ırzı Innovációs Nonprofit Kft, Azonosító szám: 1415 
A bejelentett szervezet kiadta a vizsgálati jegyz ıkönyvet (A-59/2010). Az üzemi gyártásellen ırzést a 

gyártó folyamatosan ellen ırzi. 
 
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai mőszaki értékelést adtak ki:  

Nem értelmezhet ı, lásd 7. pont 
 
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény 
 

Alapvet ı tulajdonságok Teljesítmény 

Sőrőség: ≥1000 kg/m3 

pH érték 8-10 

Szárazanyag-tartalom ≥ 80 (tömeg%) 

Burkolólap-ragasztó tapadási szilárdság növekedése a tapadóhíd 
hatására ≥20 % 

 
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 felelıs. 
A gyártó nevében és részérıl aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezetı 

  
 

  Budapest, 2013.07.16. 
     

……………………………………. 
Czili Aladár 
ügyvezetı 

 
 


