
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
tétel- D1-210102066-2013032 

1 A terméktípus egyedi azonosító kódja: Group D1

2 Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az 
építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően

HD066 Acera HH-11080

3 Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy 
rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

HD (LD) units for use in unprotected (protected) masonry walls, colums and 
partitions

4 A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, 
valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően

Steenfabriek Hedikhuizen B.V.
Bokhovenseweg 8, NL-5256 TC Hedikhuizen
Tel.: 31-416 36 96 96 Fax : +31-416 36 96 99

5 Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, 
akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatok tartoznak

Not applicable

6 Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek

2+

7 Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói 
nyilatkozat esetén: … (a bejelentett szerv neve és, szükség esetén, azonosító 
száma) … -t végzett a(z) … a rendszerben, (a harmadik fél által elvégzett 
feladatok leírása az V. mellékletnek megfelelően) és a következőt adta ki: … (a 
termék megfelelőségi tanúsítványa, az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi 
tanúsítványa, adott esetben vizsgálati/számítási jelentések).

IKOB-BKB NB 0957

9 A nyilatkozat szerinti teljesítmény Méretek és mérettűrés: 213 X 103 X 66

Középérték T2

Mérettartomány R1

Felületi egyenletesség: NPD(*)

Párhuzamosság: NPD(*)

Forma és kiképzés:

Falazóelem csoport 1

Aktív oldható sótartalom: S2

Mecahnikai szilárdság:

mean >=10 N/mm²

Alakállóság: NPD (*)

Tapadószilárdság: 0,15 N/mm²

Kezdeti vizfelvétel: IW4 > 4,0 kg/m².min

Tűzveszélyesség: A1

Vízfelvétel: <= 15% m/md

Páradiffúziós tényező: 50/100 (EN1745)

Direct airborne sound insulation :

Brutto száraz testsűrűség 1690 kg/m³ (D1)

Thermal resistance - Hővezetési 
tényező:

µ10,dry,unit (50,50)
µ10,dry,unit (90,90)

0,50 W/m.K

Fagyállóság: F2

Veszélyes anyagok: NPD(*)

10 E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott 
gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

J.P Wuytack,  Hedikhuizen,  01.07.2013


