
Termékkel kapcsolatos reklamáció a Masterplast Hungária Kft. által kibocsátott és a termék értékesítését igazoló dokumentum (pl. 
számla, szállítólevél) bemutatásával együtt jelenthető be az értékesített mennyiségre vonatkozóan, a termék azonosíthatóságának 
biztosítása mellett.  

 

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet alapján. 

 
Nyilatkozat azonosító: TNY_Epitesi.REG.PE-20210112_HU 

1) A terméktípus egyedi azonosító kódja: 
Építési reg. PE fólia 0,05 
PE fólia 0,05 (4×5m) Bauhaus 
PE fólia lap 0,05 (2×5m) 
Építési reg. PE fólia BAU 
Építési reg. PE fólia 0,09 
Építési reg. PE fólia 0,15 
Építési reg. PE fólia 0,20 

2) Felhasználási célja/i: 
0,05-0,09mm: csúszó-elválasztó rétegként vagy takarásra; 
0,15-0,20mm: technológiai szigetelésként, csúszó-elválasztó rétegként vagy takarásra.  
Belső oldali párafékező vagy párazáró rétegként nem alkalmazható. 

3) Építési termék gyártója, forgalmazója: 
Masterplast Hungária Kft. - H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.  
Web: www.masterplast.hu; Email: masterplast@masterplast.hu; 

4) Az építési termék teljesítmény-állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere (a 305/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletében szereplő rendszer(ek)nek megfelelően): 
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5) Az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés vagy építőipari 
műszaki engedély hivatkozási száma és kibocsátásának dátuma: 

NMÉ A-163/2016 (2017.03.13.) 

6) Bejelentett szerv(ek): 
ÉMI Nonprofit Kft. (NB1415)  

7) Nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

Alapvető terméktulajdonságok Teljesítmény Műszaki előírás 
Vastagság 0,05/0,07/0,09/0,15/0,20mm (±20%) 

NMÉ A-163/2016 
Szakítószilárdság (Hossz/Kereszt) 

0,05-0,09mm: min 10 N/mm2/ min 5 N/mm2 

0,15-0,2mm: min 9 N/mm2/ min 9 N/mm2 

Nyúlás (Hossz/Kereszt) 
0,05-0,09mm: min 90 % / min 300 % 
0,15-0,2mm: min 300 % / min 400 % 

Tűzvédelmi osztály F 

8) Egyéb információ:  
Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett nyilatkozat 
szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó 
a felelős. 

Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje: 
Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Hungária Kft. által eladott termékekre – annak elvárt élettartamáig 
– valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. Ezen nyilatkozat módosításával a korábban 
kiadott nyilatkozat érvényét veszti. További információk és műszaki adatok a termék aktuális műszaki 
adatlapján olvashatóak. Ezen dokumentumok mindenkori aktuális változatai a www.masterplast.hu 
honlapon érhetőek el.  

Sárszentmihály, 2021. január 12. 
 

 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

Építési reg PE fólia  
ÉPÍTÉSI TERMÉKRE 

Csokló Gábor 
Gyártási- és műszaki igazgató 
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