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DOP-CPR-800 sz.

v

1, Terméktipus vagy termékcsaiád egyedi azonosító kódja:800

@iparitermékazorrosításáraalkalmasbármelymáselem:8mmacqUa'step
3 j, 

"otő,p*, 
t"r.ék f"h..r'1áÉ.**". cyáró átal e!űriműszaki specifikációnak megfelelően: Beisó padlóburkolat céIjára

a gyártó soecifikáció,lának és haszná|ati gyakorlatának megfelelően az EN 14041 ei Összhangban,

+. Nev, belegyzett márkanévvagy beje8yzett márkajelY, a gyártó elérhetőségi círne:

Parcolys N.V,

lndustriepark De Bruwaan 3

B-9700 Oudenaarde

Belgium

5. Megbizort képviselő (forgaImazó, inrportőr) neve és címe, ha van: Nincs adat

6, Az építóipari ter.mék teljesitményének áilandóságát értékelő és ellenőrző rendszer:

AVCP rendszer 3

ffiá1ározottépítőlparitermékteljesítménynyilatkozatánakesetében:
ATcHNicTlB felkért tesztlabore|végeztea terméktípus meghatározását a típus tesztelése alapján (a gyártó áltaIelvégzett

m jntavételnek megfelelően}, és kiadta az alábbi teszijegyzőkönye(ke)t: 6086,

B. o|yan építőipari termékrevonatkozó telje5ítménynyilatkoZat esetében, amelyre az Európai IVlú5Zakl lvllnosl.es aZ

Nem a]kalmazható

Lényeges,jellemzők Tel.jesítmény

H a rmo nizá |t

m űs;akl

spec ífi ká ció

Lényeges
jeI|emző k

Teljesítmóny

H armo nizá lt

m űsza ki

specifikáció

Tűzállóság

EN 13501-i ar§ } .*ffir
EN 14041:2004

AC:2006

Elektr"o mos

tulajdonságo k

(disszlpativ)

Nincs megadva

teljesítm ény

EN 14041:2004

AC:2006

p enta klo ro feno l-

ta rta lom

EN 12673

]ní
Hff!tó§il

Elektro mos

tu lajd o n ságo k

(vezető}

Nincs megadva

teljesítmény

Formaldehid-

kibocsátás

EN717-1,

\c
#PriÉ
ii*5l}

H ővezetés

lso 8302

!*&a

i",* *,* ],

,ffi]
R=0,081 m'KlW

csúszási ellenállás

EN 13893
**ffi,

Vízá llóság Nincs adat

Elektromos

tulajdonságok
(antisztatikus)

Nincs megadva

teljesítmény

ro, ar r=,2, pontban *"3n"u"2eti termék teljesítménye megegyezik a 9, pontban kÖzÖlt teljesítménnyel.

A 4. pontban meghatározott gyárló kizárólagosan felelős ezen Teljesítménynyilatkozat kiadásáért.

Aláírva a gyártó nevében és megbízásából:

[Alákás]
Doriniq..]e Santel s vezérigargaio

Oudenaarde, 2013,06.28,

N.V, Parcolys S,A.

lndustriepark De Bruwaan 3

B,9700 Oudenaarde

Tei: +32 55 21íJ 220 Fax: +32 55 210 201

BTW:0473 825 4a2

www,parcolys.be info@ parcolys,be



H {,{E LE Sí l ó z,qan t,l t:,t<

Álu!írtltt, Fóriittt '{ctlttás, mint a F'oríar KJí. .lbrcl.ír(l- és trllmácsit,ocíct - íigyvezeí<Íle igazoÍom.

hog,y- .jelen drlkutneníut1? cI cscLtolt angol eredeti dokumenftrltunal turtcÍailag minclenbett

m e ge gy e 7 6í, il t tt! u n k ké,y : i t e t t h i yctla l o.s,ftlr d ítit sct.

Httthpa:t. :(l l 5-a7-(),\

Fo :TAX Krr.

Regisln No.01 09 rl6383

lllIl llll ll lllllllll ll lll lllll
EU REGiSTERED HtJ-01

iTolmacs íordítójtlda . 1136 Budape§t, Tára [28. . tel.: í0$,201 9334t4S
TeI/íax: t00-1t 23S-89t0 o G-lltf,il: inío@itolmac§.hu o web:www.itolmacs.]tu

#§
t2lo

4,


	IMG_20150803_0007
	IMG_20150803_0008
	IMG_20150803_0009

