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TELJ ES|TMÉNYNYILATKoZAT TERMÉxexRe
Az Európai Parlament és Tanács 305/201tlEU rendelete (20í1. 03. 09,)

és a 27512013. (Vll. 16.) Korm, rendelet szerint
Reg. N.. 25554
EA code: 2/16/29

A.
B.
c.

Ny i l atkoz at azo no sító :
Vcvö megnevezése:
Ervényesség:

A teljesítménynyilatkozat a csatlakozó szállítólevélen szerepló tételre vonatkozik.
A teljesítménynyilatkozat a qsatlakozó szállítólevél kiállításának napján kiszállított és azon feltüntetett mennyiségre vonatkozik.

D. E te|jesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felel6s.

112018
csatlakozó szállítólevél szerint

1. A terméktípus /
Egyedi azonosító kódja: / és
Elsó típusvizsg álat száma:
Termék származási helye/qvártóhelve:

Lásd a szállítólevélen feltüntetett mennyiségeknél
Lásd a szállítólevélen íeltüntetett mennyiségeknél
T001l2018
Heiőpapi l. / lll. kavicsbánva

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem,
amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 1'l. cikk
(4) bekezdésében elöírtaknak megfelelóen:

A csatlakozó szállítólevélen felsorolt frakció(k) és azok
szabványos megnevezése

3. Ac. építési terméknek a gyártó által meghatározott
rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált
műszaki előírással összhanqban:

A rendeltetésszerú felhasználás, beépités esetén a termék
megfelel a 9. pontban felsorolt tulajdonságok alapján a 7.
pontban meghatározott termékszabványnak.

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve
bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a ,|1. cikk (5)

bekezdésében előírtaknak meqfelelően :

Argon-Ker Kft.
H-1143 Budapest, Hungária körut 134.

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

Argon-Ker Kft.
H-í143 Budapest, Hungária körut 134.

6. Az építési termékek teüesítménye állandóságának
értékelésére és ellenőzésére szolgáló, az V. mellékletben
szereplók szerinti rendszer vaqy rendszerek:

2+ rendszer

7, Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

Az Msz EN l2620: 2o02+A1:2008 szabvány szerinti ,Köanyaghalmazok (adalékanyagok) betonhoz természetes anyagokból
elóállított kőanyaghalmazok, valamint ezek keverékei, melyet épületekhez, utakhoz és más mérnöki létesítményekhez
használnak" címú harmonizált szabvány szerint, a 207,1 számon bejelentett tanúsító szervezet (notified body), a KTl
Közlekedéstudományi lntézet Nonprofit Kft. (H-1 1,19 BUDAPEST, THÁN KÁRoLY UTCA 3-5.) elvégezte a gyártó üzemi
gyártásellenózésének kezdeti vizsgálatát, és végzi az üzemi gyártásellenórzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és
értékelését. Kiadott tanúsítvány: 2071-CPR-0019 számú EK-Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény méréséhez alkalmazott vizsgálati szabvány(ok):

MSZ EN '12620:20O2+Aí: 2008 szabvány ZA. Annex szerint meghatározott alapvetó követelményekhez a H1. táblázatából
rendelhetö vizsqálati szabványok, és vizsqálati qyakorisáqok.

9.
A nyilatkozat szerinti teljesítmény (tulajdonságok a hivatkozoft szabvány pontjai szerinti felsorolásbanl.

Lásd mellékelt CE kísérőn feltüntetett adatok, Meltékletek: Ü8602 CE-kísérő információk, EK-Üzemi gyálíásellenőrzési
tanúsítvány

í0. Az 1. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teüesítménynek

11. Az építési termék azonositását lehetővé tévő megnevezés ille§e tipus jelölés:

Lásd a csatlakozó szállitólevél adatait és a jelölt terméktípusra vonatkozó, hivatkozott CE kísérót.

Hejópapi, 2018.02.01. ARGoN-KER
Kersskede'mi ós Szolgáltaó Kff.

1143 Budamst xrnalia 11 1y.
/ l 35242

A gyártó nevében és részérő! aláíró személy: í**A [*, 
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