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TNY 1003

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
polisztirol hőszigeteléssel (MW)

JAMIX

homlokzati hőszigetelő rendszer expandált

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési
termék azonosítását: Lásd csomagoláson/termékcímke/szállítólevél
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az ÉME
alapján: Régi és új kő, tégla, pórusbeton, beton, vasbeton és vakolt falszerkezetek külső hőszigetelő
burkolása
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési
címe: JászPlasztik Kft. 5100 Jászberény, Necső telep 1. e-mail: jamix@jp.hu
5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló,
rendszer vagy rendszerek: (2+) rendszer
6. Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-1113 Budapest, Diószegi út 37.,
amely kiadta A-58/4/2006 számú Építőipari Műszaki Engedélyt, és amely tekintetében az ÉMI
Építésügyi Minőség-ellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., H-1113 Budapest, Diószegi út 37. kijelölt
szerv, amely
- a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
- az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését végezte a (2+)
rendszerben és a termék üzeni gyártásellenőrzési tanúsítványát adta ki
1415-CPD-59-(C10/2012)számon.
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény
Alapvető tulajdonságok
Tűzvédelmi osztály
Homlokzati tűzterjedési határérték
Vízfelvétel
Ütéssel szembeni ellenállás
Behatolási ellenállás
Egyenértékű levegőréteg vastagság
Energiatakarékosság és hővisszatartás
Hőszigetelő anyag hővezetési tényezője
Tapadószilárdság a ragasztó-habarcs és az
alapfelület között
Fagyállóság: az alapréteg, vagy a záróréteg
vízfelvétele 24 óra után és/vagy tapadószilárdság a záróréteg és a szigetelőanyag
között ciklikus igénybevétel után

Teljesítmény
B –s2, d0 (EPS)
Th ≥45
2 0,5
≤1,0 kg/m h
min. 3J
min. 200
≤ 2,0 m
2
≥ 1,0 m K/W
≤ 0,038 W/mK
min. 0,25 N/mm

Műszaki előírás

A-58/4/2006

2

NPD

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett,
nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:
Jász-Plasztik Kft.
Jászberény, 2013. július

____________________________________________________________________________________________________
Ez a Teljesítmény-nyilatkozat a 305/2011/EU Rendelet III. számú melléklete alapján készült.

