
25. 09. 2016

v !!! doplniť meno !!!, pečiatka

Kiadva az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendeletével és a Szlovák 
Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának 162/2013 rendeletével,

valamint a 2013. évi 133. törvénnyel összhangban

1.
A termék típus- és kereskedelmi megnevezése:

Esőcsatornák és lefolyócsövek tartozékokkal (félkör és szögletes), anyaga: 
Fe-horganyzott, Cu, Al, TiZn, Rozsdamentes acél, Fe-horganyzott + rugalmas műanyag bevonat, Al + rugalmas műanyag bevonat.

2.
Az építési termék azonosítását lehetővé tévő

gyártási tétel típusa, száma vagy sorozatszáma, illetve bármely más elem:
típus és szám - lásd a termék csomagolását

3.
A termékre vonatkozó meghatározott szlovák szabvány (jelölés, kiadás éve és megnevezés):

STN EN 612:2005
4.

SK műszaki értékelés, amennyiben a termékhez kiadtak ilyet (jelölés és megnevezés),
valamint a kiadó jogosult személy megnevezése:

Nem vonatkozik
5.

Az építési termék rendeltetésszerű használata az érvényesített meghatározott
szabvánnyal vagy az SK műszaki értékeléssel összhangban:

Az esőcsatornák és lefolyócsövek valamint tartozékaik feladata az esővíz, illetve
az olvadó hóból és jégből keletkezett víz elvezetése az épületek felületéről a vízelvezető- illetve csatornarendszerbe.

6.
A gyártó cégneve, székhelyének címe, azonosítószáma és a gyártás helye:

KJG a.s., Malinovského 800/131, SK-916 21 ČACHTICE, Azonosítószám: 31439951, ul.Malinovského 800/131, Čachtice 916 21
7.

A meghatalmazott képviselő neve és címe, amennyiben van:
Nem vonatkozik

8.
A paraméterek értékelésére szolgáló érvényesített rendszer vagy rendszerek 

a Szlovák Köztársaság Közlekedési és Építésügyi Minisztériumának 162/2013 rendelete szerint:
IV rendszer

9.
SK tanúsítvány(ok) megnevezése, kiadás(uk) dátuma, amennyiben kiadtak ilyet, a kiadó jogosult személy megnevezése:

Nem vonatkozik

11.
Jelen SK teljesítménynyilatkozatot a 6. pontban feltüntetett gyártó kizárólagos felelősségére adják ki.
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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
ESŐCSATORNÁK ÉS LEFOLYÓCSÖVEK

 

ALAPVETŐ PARAMÉTEREK VIZSGÁLATI, SZÁMÍTÁSI, STB. JEGYZŐKÖNYV
       az anyag megfelelősége az STN EN 612 6. cikkével 2020. 01.02-án kelt 0003/2020/M01 sz. vizsgálati 
       a termék méretei az STN EN 612 7. cikkével 2020. 01.02-án kelt 0003/2020/R01 sz. vizsgálati 
       a termék megjelölése az STN EN 612 9. cikkével 2020. 01.02-án kelt 0003/2020/O01 sz. vizsgálati 

10.
A NYILATKOZATBAN SZEREPLŐ PARAMÉTEREK

Čachtice (Csejte): 2020.01.02.

ifj. Eduard Kollár
az igazgatótanács elnöke
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