
 

 

Teljesitménynyilatkozat 

 163 szám/CPR/2016 
 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Cesal Premium Auto Nivel RAPID 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását  

Cesal Premium Auto Nivel RAPID 
 önterülő aljzatkiegyenlítő 3 – 30 mm (A lot szám a termék csomagolásán nyomtatva található meg) 

3. Az építési termék meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései, az alkalmazandó harmonizált műszaki 

specifikációnak megfelelően : esztrich, beltéri aljzat kialakitására CT- F7-C30 tipusu 

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint elérhetőségi címe 

SC CESAL SA, RO 410605–Oradea, Calea Borşului, nr.31C,tel.+4 0259452845,office@cesal.ro, www.cesal.ro 

5. A meghatalmazott  képviselő neve, elérhetősége: Cesal Slovakia S.r.o. 82102 Bratislava, Sabinovská u. 12. 

iroda@atlashungary.hu, www.atlashungary.hu 

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. 

mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 4. rendszer  
7. A harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetében:  

 SR EN 13813:2003 

A  S.C. Laboratorul Central S.A., str. Barbu Văcărescu, nr. 162, 2. szektor, Bukarest, elvégezte a kezdeti típusvizsgálatait 

a 4. rendszerben a gyártó által vett mintán és kiadta a következő számú vizsgálati jelentést. 02.2179 / 30.08.2016 

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetében, amelyre európai műszaki értékelést adtak 

ki: Nem értelmezhető 

9. Bejelentett teljesítmény:  

 
A termék deklarált teljesitménye 

 

Alapvető tulajdonságok 

 

Teljesítmény 

Harmonizált európai 

szabvány 

Tűzveszélyességi osztály: A1fl   

 

 

SR EN 13813:2003 

( EN 13813:2012) 

Látszólagos sűrűség megkötött állapotban 1840 kg/m3 

Hajlítószilárdság F 7  

Nyomószilárdság C 30 

Tapadószilárdság B 1 

Böhme kopás A 2 

Összehúzódás  7 napra – 0,1/ 28 napra – 0,12 

Kötési idő, kezdet/ vég, perc 180/ 260 

Veszélyes anyag tartalom Lásd a Biztonsági Adatlapot 

 

10. Az 1. és a 2. pontban meghatározott termék teljesítménye összhangban van a 9. pontban megadott 

teljesítménnyel. 

 

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.  

 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy 

 

 

Nagyvárad, 01.09.2016 

 

ing. Diana Bonţe 

R&D Igazgató /Minőségi felelős 
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