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JOGI ALAPOK ES ÄITtÄruOS RENDELKEZESEK

A jelen Europai Müszaki Enged6lyt az Osterreichische Institut für Bautechnik adta kj,
a következöknek megfelelöen:

A Tanäcs 1 988. december 21-t, a 1ägellamok 6pit6szeti termekekkel kapcsolatos jogi
6s igazgatäsi elöiräsainak egys6gesit6s6röl szö16. ^az 1993. jülius 22-i 93l68lEWG
lränyelv'. ältal megvältoztatott 89/1 06/EWG lränyelv'
A 2001. märcius 20-i törv6ny 6pit6szeti termökek alkalmazhatösägä16l 6s forgalomba'
hozataläröl (Stäjerorszägi Epit6szeti Törv6ny 2000). Hivatalos Közlöny. No. 5012001,
illetve Hivatalos Közlöny, No. 85i2005.
A Bizottsäg 94l23lEG szämü döntesenek függel6ke szerint az euröpai müszaki en-
ged6lyek igönyl6s6nek, elök6szit6s6nek ös megadäsänak közös eljäräsi szabälyai"

Az Österreichische lnstitut für Bautechnik jogosult annak vizsgälatära, hogy a jelen
Euröpai Müszaki Engedely rendelkezäsei teljesülnek-e. E vizsgälat a gyärtÖmüben
törtenhet meg. Az Euröpai lvlüszaki Engedely tulajdonosa azonban feielös marad
azert, hogy a termökek megfeleljenek az Euröpai lvlüszaki Engedelynek, Ös tervezett
alkalmazäsi c6ljukra hasznälhatök maradjanak.

A jelen Euröpai Müszaki Enged6ly az elsö oldalon megjelölt gyärtön vagy gyärt6 kep-
viselöjön kivül mäsra, illetve az 1. oldalon megadotton kivül mäs gyärtÖmüre nem ru-
häzhalö ät.

Az Österreichische Institut für Bautechnik visszavonhatja a jelen EurÖpai Müszaki
Enged6lyt, különösen a Bizottsägnak a 89/106/EWG lränyelv 5. cikkely 1. bekezd6se
szerinti közlem6nye szerinl.

A jelen Euröpai lvlüszaki Engedölyt - m6g elektronikus közlös eseten sem - szabad
röviditve reprodukälni. Az Osterreichische Institut für Bautechnik iräsos engedelyÖvel
azonban röszleges reprodukäläs törtenhet. A röszleges reprodukäläsnäl ezt a tenyt
meg kell jelölni. A reklämkiadvänyok szövegei 6s rajzai sem nem ällhatnak ellenf
mondäsban az Eur'pai l\4üszaki Engedellyel, sem azokkal nem Ölhetnek vissza.

Az Euröpai Müszaki Enged6lyt az enged6lyezö hivatal sajät hivatali nyelv6n adja ki.
Ez a kiadäs az EOTA ältal kiadott megfogalmazäsnak felel meg. l\rläs nyelvre fordi-
täsnäl ezt meg kell .jelölni.

1 .

1

lAz Euröpai Közösseg Hivatalos Közlönye, No. L220, 1993.08.30., '1. old.
'Az Euröoai Közösseq Hivatalos Közlönve. No. L40. 1989.02.11.. 12. oto.
3 Az Euröpai Közöss6ö Hivatalos Közlönie, No. L17, 1994.01 .20., 34. old.
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I I .  AZ EURÖPAI MÜSZAKI ENGEDELY KÜLöNLEGES
RENDELKEZESEI

1. A term6kek 6s az alkalmazäsi c6l leiräsa

1.1 A term6k leiräsa
Az Euröpai Müszaki Enged6ly az aläbbi szigetelöanyagra vonatkozik, amely laza, kötetlen,
cellulöz szälakböl k6szül:

Clima-super, lsocell, trendisol, climacell, Zimmermeisterhaus - Flocke, lsodek,
Dobry - Ekovilla

Ez a term6k olyan cellulöz szälakböl äll, amelyek hullad6kpapirbö|, mechanikus apritässal,
tüzgätlö anyag (bör-sök, börsav) hozzäadäsäval keszülnek, 6s amelyek gäpi, szäraz, räfü-
jässal, illetve befüjässal alkotnak höszigetelö r6teget. A höszigetelö anyag az alkalmazästöl
6s a feldolgozästdl függöen különbözö nyers sürüs6ggel kerül feldolgozäsra (28-65 kg/m3
sürüseg{artomäny).

A cellulöz szälak gyärtäsähoz felhasznält hulladekpapirnak az aläbbi minösegi krit6riumot
kell kiel69itenie:

Papir, a hulladekpapir ös karton eur6pai szabvänyos fajtalistäja- EN 643-2-01-00
hasznält papirfajtäk - szerint

1.2 Felhasznäläsi c6l
A cellulöz szälas szigetelös olyan felhasznäläsr c6lokra alkalmazhatö, ahol a nem terhelhetö
szigetelöanyagot függöleges vagy vizszintes üregekbe a teret kitöltöen füjatjäk be, vagy pe-
dig vizszintes, üreges, illetve kis mörtökben dölt (s 10') felületeken szabadon teritve kerül
befüjäsra.

Alkalmazäsi terület: fal

. Külsö falak üregeibe befüjhatö szigetel6s

. Közfalak üregeibe befüjhatö szigetel6s

Alkalmazäsi terület: tetö

. Dölt, nem szellözö üregekbe befüjt szigeteles a tetö tömites alatt (teljes körÜ szarufa
szigetel6s)

. Befüjt szigetel6s felsö, felülröl lefedett lapos tetökn6l, nem szellözö üregekbe, a tetö-
tömites alatt.

Alkalmazäsi terület: föd6m/padlö

. Nem bejärhatö, räfüjt szigetel6s föd6mek eset6n, ki6pitetlen tetöterekben (szigeteles
a hordozö szerkezet között vagy fölött)

. Befüjt szigeteles a padlökonstrukciök pärnafäi kö26, ü regcsillapitäskent, illetve szige-
tel6sk6nt.

A cellulöz szigetelöanyagot nem szabad olyan szerkezetekbe beepiteni, ahol a szigetelö-
anyag csapadöknak 6s idöjäräsnak kitett.

A szigetelöanyag femkorröziöt elösegitö tulajdonsäga nem került meghatärozäsra. Emiatt
megfelelö intözkedesre lehet szüks6g azefi, hogy egy szomsz6dos epületr6sz fÖm-
alkatr6szeinek korröziöjät meggätoljäk.
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Eme Euröpai Müszaki Enged6ly követelm6nyei a szigetelöanyag 50 6ves tervezett hasznä-
lati idötartamänak felt6telez6s6re tämaszkodnak. A hasznälati idötartamröl szölö adatok nem
tekinthetök gyärtöi garanciänak, mindössze segödeszköznek a megfelelö term6k kivälasztä-
säl1oz, az 6pitm6ny gazdasägilag mertekadöan elvärhatö hasznälati idötartama szempontjä-.
böt.

2. A term6kek jellemzöi 6s azigazoläsi eljäräsok

2.1 Osszet6tel 6s gyärtäsi eljäräs
A szigetelöanyag feleijen meg az enged6lyezesi vizsgälatok alapjäul szolgälö összetötelnek
6s gyärtäsi eljäräsnak, Az összet6tel 6s a gyärtäsi e\eüs az Osterreichische Institut für
Bautechnik cegn6l került lerakäsra.

2.2 Nyers sürüs6g
A szigetelöanyag nyers sürüs6ge az ISO/CD 18393 szabväny szerinta kerül meghatärozäsra.
Az alkalmazäsi területtöl függöen be kell tartani az 1. täbläzatban megadott sürüs6g-
tartomänyokat, 6s azokat a feldolgozäst vögzönek ellenöriznie kell.

2.3 Az üleped6s m6rt6ke
A szigetelöanyag üleped6s6nek m6rt6k6t a 2. täbläzatban megadott, 6s az ISO/CD 183934)
szerint megadott vizsgälati mödszerek szerint kell meghatärozni. Az üleped6s maximälis
6rt6kei nem l6pik tül a megadott minimälis nyers sürüsög mellett a 2. Iebläzatban megadott
ört6keket.

o ISO/CD 18393: 2OO2-08 Höszigeteles- Höszigetelö anyagok gyorsitott öregedese - Homlokzatokon
es zärt üregekben felhasznält, lazän feltöltött höszigetelds 6rtekelese
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1 . täbläzat: Sü az alkalmazäsi tartom

Alkalmazäsi terület Sürüs6qtartomäny kg/m3

Füqqöleqesen: Befüit sziqetel6s külsö falak, közfalak üreqeibe 38-65

Dölt: Befüjö csillapitäs tetö-tömit6sek alatti dölt üregekbe (dö-
l6s > 10")

38-65

Vizszintes: Befüit sziqetel6s lapos tetök ös födemek üreqeibe 38-65

Vizszintes: Szabadon fekvö, nem bejärhatö, räfüjt szigetelös
föd6m-konstrukciökhoz (dö16s s 1 0')

28-40

2. täbläzat: Az ü mert6ke, a mödszertöl
Vizsgälati mödszer az IUSO/CD

18393 szerint
Ulepedes

m6ft6ke %
Nyers sürüs69

kq/m3
Uleped6s sürü-

seqe kq/m3
A. modszer - Ulepedös medeke
üt6s-qerieszt6s utän

5 ,4 27 ,7 3 1  . 1

C. mbdszer - Falszigetel6sek üle:
ped6si m6rt6ke rezqet6ssel

0 38,0 38 ,0

D. mödszer - Uleoed6s mörteke
klimatikus iq6nvbe v6tel utän

8 , 1 28,4 30 ,8
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2.4 Vizfelt6tel
A szigetelöanyag vizfelt6tel6t az EN 1609 Euröpai szabväny A
tärozni"7. Egy 30/50 kg/m3 sürüs6g 6s 100 mm mintavastagsäg
legfeljebb 1 5,2138,95 kglm'.

olB-260-ao2l05-042

eljäräsa szerint kell megha-
eset6n a közepes vizfelv6tel

2.5 A vizpära-diltüzi6s ellenälläs m6rt6ke
A vizpära-diffüziös ellenälläs mertöke p = 1 (läsd 4.2.1.2)

2.6 Äramläsi  e l lenäl läs
A szigetelöanyag äramläsi ellenälläsa az EN 29 053 Euröpai Szabväny A. eljäräsa szerint
kerül meghatärozäsrao). A hosszüsägra vonatkozb közepes äramläsi ellenälläs 30/51 kg/m'
eset6n legaläbb 5,3/25,1 kPa/s m'�.

2.7 H6vezet6 k6pess6g
A szigetelöanyag hövezetö k6pessöge az EN 126677) szerint kerül meghatärozäsra. A höve-
zetö köpessög n6vleges efteke az EN 10 456"r szerint kerül meghatärozäsra. A hövezetö
köpess6g fraktil-6rt6ke a megadott 28 kg/m" - 65 kgim3 sürüs6g-tartomänyban
Äiio, szä€z, eo/eo) = 0,0371 W/(m - K), 6s 90%-os valöszinüs6ggel a gyärtmäny minimum 90%-
ära vonatkozöan reprezentativ 6rt6k.

A megadott 28 kg/m3 / 65 kg/m" sürüs6g-tartomänyra vonatkozöan a hövezetö kepesseg
hatär6rt6ke ^(j0, szär6z harä4 = 0,0370 W/(m . K), a teljes gyärtäsra vonatkozöan reprezentativ.
A gyärtö felelös azört, hogy a leljes termeles folyamän betartsa a hatär6rt6ket.

A megadott 28 kg/m" / 65 kg/m" sürüseg-tartomäny hövezetö köpess6g6nek nevleges örtöke
Ao(z:,so) = 0,039 W(m . K) - 1. kategöria, a Ä11e ".a,u., sorsol6rt6k ätszämitäsäval került megha-
tätozäsra.

A megadott 28 kglm" I 65 kg/m3 sürüs6g-tartomäny hövezetö kepess6g6nek nevleges 6rteke
Aorz:,sot = 0,039 W(m . K) - 2. kategdria, a A11e ".5,u., r,u16,) Örtek ätszämitäsäval került megha-
tärozäsra.

'r EN 1609: 0996: Epiteszeti höszigetelöa"nyagok - vizfelv6tel meghatärozäsa rövid idejü reszleges
bemeritesn6l.

u) EN 29 053: 1993: Akusztika - Anyagok akusztikus alkalmazäsokhoz - Äramläsi ellenälläs meghatä-
rozasat) EN 12667: 2001: Epitöanyagok 6s 6pit6szeti termekek hötechnikai viselkedese - Höäteresztesi
ellenälläs meghatärozäsa a lemezes keszülekkel es höäram mdrölemezes keszülekkel folyta-

^. tott eljärässal - Nagy 6s közepes höäteresztö ellenälläsü term6kek
o) EN ISO '1 0 456:1999: Hövedelem - Epitöanyagok 6s termökek - Hövedelmi nevleges ös meresi

6rtekek meghatärozäsi eljäräsa
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ätszämitäsära vonatkozöan a következö
nedvess6gtartalom 23'Cl50% relativTömegre vonatkozö

päratartalom mellett:
uze so = 0,068 kg/kg

Tömegre vonatkozö nedvessegtartalom 23"C/80% relativ
päratartalom mellett:

uz:  ao = 0,111 kg/kg

Atszämitäsi együtthatö a tömegre vonatkozö nedvessögtar-
talomra vonatkozöan

ful (szäraz-23lso)r= 0,47 kglkg
lu2 r23!so - 23tloi= 0,58 kg/kg
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2.8 Eghetös6g
A szigetelöanyag 6ghetösöge az 6ghetös6gi osztälyra vonatkozö vizsgälati eljärässal kerül
meghalärozäsra, 6s az EN 't 3501'r szabväny szerint besoroläsra.

A 3. täbläzat adja meg a szigetelöanyag 6ghetös6gi osztälyait, annak gyakorlati felhasznälä-
sätöl függöen.

2.9 Ellenälläs biolögiai hatäsokkal szemben
A pen6szk6pzöd6snek ellenälläs igazoläsa 6s megit6l6se az EOTA vizsgälati eljäräs szerint
tört6nt (a CUAP ,,ln-situ formed loose filled thermal insulation material and/or acoustic
insulation material made of vegetable or animal fibres;edition June 2003" C. függel6ke sze-
rint), melynek sorän az engedölyezös tärgya a 0. osztälyba került besoroläsra.

2.10 F6mkorrözidt elösegitö tulajdonsäg
Semmilyen tellesitmöny n incs megällapitva

2.11 Adal6kok tapadäsa
Az adal6kok tapadäsänak igazoläsa ös megit6l6se az EOTA vizsgälati eljäräs szerint tört6nt
(a CUAP,,ln-situ formed loose filled thermal insulation material and/or acoustic insulation
material made of vegetable or animal fibres;edition June 2003" F. függel6ke szerint). Nem
lehetett megällapitani az öghetös69, illetve a penesszel szembeni ellenälläs romläsät.

2.12 Käros anyagok
A term6k olyan cellulöz szälakböl äll, amelyeket hasznält papirbÖ|, mechanikus apritässal,
tüzv6delmi anyagok (bör-sök, börsavak) stb. hozzäadäsäval gyärtanak, ös megfelel a vesz6-
lyes anyagokröl szölö H. iränyelv elöiräsainak").

E tekintetben gyärtöi nyilatkozat kerJit teadäsra.

n) EN 135Q1:2002: Epit6szeti termekek ös epitmenyfajtäk eghetöseg szerinti besoroläsa - 1 .
- resz Az 6pitöanyagok eghet6s6gi vizsgälatäböl szärmazö eredm6nyek osztälyozäsa

rut EN 13238 2001 Epiteszeti termekek reagäläs a tüzTobekra - Kondicionäläsi eljäräsok es

__.  hordozöanyagokkivä lasztäsänakäl ta länosszabälyai
" H. lränyelv: Veszelyes anyagok harmonizält tärgyaläsa az Epiteszeti termekek iränyelve alap-

jän,  2000.  febr .  18.
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3. täbläzat: i osztä felhasznäläsi területtöl

Gvakorlati alkalmazäsi területek Eqhetös6qi oszt.
- A szigetelöanyag beöpitösi sürüs6ge 30kg/m3-töl 65 kg/ m"-ig,
- A szigetelöanyag vastagsäga > 100 mm
- Gyakorlati alkalmazäs 169rös n6lkül
- A gyakorlali alkalmazäs 6rvönyes hordozli az EN1323810) szabväny
szerint, az aläbbi ,,szabvänyos hordozö"-hoz
,,Faforgäcs lap": Lemezsürüsög > 680 t 50 kg/ m", lemezvastagsäg >
12 ! 2 mm,6ghetösegi osztäly D
,,Kalcium-szilikät lemez": Lemezsürüs6g > 870 1 50 kg/ m", lemezvas-
taqsäq > 11 ! 2 mm. eqhetöseqi osztälv A2

B-s2,65 d0

A szigetelöanyag be6pit6si sürüs6ge 30 kg/ m3{öl kg/ m3-ig,
A sziqetelöanvaq vaslaqsäqa > 40 mm E
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A jelen Euröpai Müszaki Engedely vesz6lyes anyagokröl szö16 specifikus pontjainak kieg6-
szitesek6nt adödhatnak mäs alkalmazandö követelmenyek, a jelen alkalmazäsi terület mel-.
lett, az adott termekre (pl. ätvett euröpai jog 6s nemzetijog, törvenyalkotäs 6s hivatali elöirä-
sok). Az Eur6pai Közösseg Epit6szeti term6k iränyelve elöiräsainak teljesitesehez e köve-
telmenyeket is ki kell elegiteni, amennyiben 6s ahol azok fennällnak.
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3. A megfelel6s igazoläsa 6s a CE jelz6s

3.1 A megfelel6s igazoläsänak rendszere
3.'1.1 3. szämü rendszer, a következökhöz: Clima-super, lsocell, trendisol, climacell,

Zimmermeisterhaus - Flocke, lsodek, Dobry - Ekovilla, melyekre az aläbbiak 6r-
vönyesek:
- Alkalmazäsi cöl ,,bärmilyen"
- Eghetös6gi osztäly E

A megfeleles igazoläsi rendszeröt a (89/106/EEC) lränyelv lll. függeleke 2(ii) pont mäsodik
lehetösege irja le, 6s a következöket tartalmazza.

a) A gyärtö feladatai:
- gyärtömüvön belüli gyärtäs-ellenörz ös

b) Az enged6lyezett vizsgäl6hely feladatai:
- a term6k elsö vizsgälata

3.1.2 1. szämü rendszer, a következökhöz: Clima-super, lsocell, trendisol, climacell,
Zimmermeisterhaus - Flocke, lsodek, Dobry - Ekovilla, melyekre az aläbbiak &-
vönyesek:
- B 6ghetösögi osztäly, illetve az a l6ny, hogy a tüzvedelmi besoroläs javitäsa

celjäböl (ögesgätlö adal6k) egyertelmü l6pcsöt lehetett azonositani a gyärtäsi
eljäräsban.

A megfelel6s-igazoläsi rendszert a Tanäcs 89/106/EWG lränyelve lll: függel6ke 2(i) pont
elsö lehetös6ge irja le, 6s a következöket taftalmazza.

A termek megfelelösögönek igazoläsa: egy közölt minösitö intezet ältal, a következök alap-
Jan:
a) A gyärtö feladatai:

- A gyärtömüvön belüli gyärtäs-ellenörzös

- A gyärban a gyärtö ältal vett mintäk kiegeszitö vizsgälata, meghatärozott vizsgälati
tervvel egyezöen

b) A bejegyzett vizsgälöhely feladatai:
- A term6k elsö vizsgälata,
- A gyärtömü elsö ellenörzese ös a gyärtömü sajät gyärtäs-ellenörzöse

- Folyamatos felügyelet, a gyärtömü sajät gyärtäs-ellenörzes6nek megit6l6se Ös el-
lenörzese

3.2 ll let6kess6g
3.2.1 A gyärtö feladatai: gyärtömüvön belüli gyärtäs-ellenörz6s.

A gyärtönak sajät gyärtömüv6ben gyärtäs-ellenörz6st kell |6tesitenie, ös rendszeres
ellenö126st kell v6geznie.

A gyärtö ältal elöirt összes adatot, köyetelmönyt 6s elöiräst szisztematikusan rögzite-
ni kell üzemi 6s technolögiai utasitäsok formäjäban.

34355. DOC/1 0.0'1.2008/1 3:05:44ltho-cr



Az ETA 06/0078-as Euröpai Müszaki Engedöly 9. oldala otB-260-o02lo5-442

A gyärtömü sajät gyärtäs-ellenörzöse biztosilja, hogy a termek folyamatosan megegyezzen a
jelen euröpai müszaki engedöllyel.

A gyärtönak a gyärtön belüti sajät termelÖs-ellenörzÖs keretÖben a jelen Euröpai l\/üszaki
Engedellyel meghatärozott vizsgälati terv'') szerint kell vizsgälatokat 6s ellenö126seket veg-
rehajtania.

A gyärtömü sajät gyärtäs-ellenörz6se kereteben vegrehajtandÖ vizsgälatok ös ellenörzesek
terjedelmenek, fajti4änak 6s gyakorisägänak meg kell felelnie e meghatärozott vizsgälati
tervnekl2), amely a jeten Euröpai Müszaki Enged6lyhez tartozö müszaki dokumentäciö rösze

A gyärtömü sajät gyärtäs-ellenörz6s6nek eredmönyeit fel kell .legyezni 6s ki kell 6rt6kelni. A
feljegyzöseknek legaläbb az aläbbi adatokat kell tartalmazniuk:

- A termek 6s a kiindulö anyagok megnevezöse
- Az ellenörzes vagy vizsgälat fajtä.ia
- A termök elöällitäsi dätuma, valamint a termekek vagy kiinduläsi anyagok vagy rÖ-

szek vizsgälatänak dätuma
- Az ellenörzös 6s vizsgälat eredmenye, 6s amennyiben helyÖn valÖ, Összehasonlitäs

a követelm6nyekkel
- A gyärtömü sajät gyärtäs-ellenörz6s66rt felelös szemely aläiräsa

A feljegyz6seket kerös esetän be kell nyüjtani az Östeneichische Institut für Bautechnik
szämera.

3.2.2 A.Zenged6lyezett vizsgäl6hely feladatai

3.2.2.1 A te(mek elsö vizsgälata

Az elsö vizsgälat sorän az Euröpai l\4üszaki Engedöly kiadäsähoz vegrehajtott kisÖr-
leteket kell hasznälni, amennyiben a gyärtäs sorän, vagy a gyärtömüben semmi nem
vältozott. Ellenkezö esetben egyeztetni kell a szüks6ges elsö vizsgälatot az
Österreichische Institut für Baulechnik-kal 6s a bekapcsolt enged6lyezett vizsgälÖ-
hel lyel .

3.2.2.2A gyärtömü elsö ellenörz6se 6s a gyärtÖmÜ gyärtäs-ellenörzÖse

Az engedölyezett vizsgälöhelynek a meghalärozott vizsgälati tervlz)szerint meg kell
gyözödnie arrö|, hogy a gyärtömüvi int6zked6sek - különösen ami a l6tszämot 6s a
felszerel6st illeti -, valamint a gyärtÖmÜ gyärtäs-ellenörzÖse alkalmas-e a szigetelö-
anyagok folyamatos 6s rendeltet6sszerü gyärtäsära, a 2. szakaszban megnevezett
kikötesekkel.

3.2.2.3 F oly amalos felülvizsgälat

Az enged6lyezett vizsgälöhelynek legaläbb Övente k6tszer gyärtömüvi felülvizsgälatot
kell tartania. lgazolni kelt, hogy a gyärtömü gyärtä^s-ellenörzös6t 6s a meghatärozott
gyärtäsi eljäräst a meghatärozott vizsgälati terv '' figyelembe v6tel6vel tartottäk-e
fen n.
A gyärtömü gyärtäs-ellenörz6s6nek folyamatos felülvizsgälata 6s megit616se felel.jen
meg a meghatärozott vizsgälati tervnekl2).
A termek minösit6s ös a folyamatos felülvizsgälat eredmenyeit a minösitö, illetve fel-
ügyeleti intözmenynek k6r6s eseten be kell nyüjtania az Osterreichische Institut für
Bautechnik-nek. Amennyiben az Europai l\/Üszaki Enged6ly 6s a meghatärozott vizs-
gälati tervr2) kikötösei mär nem teljesülnek, a megfelelÖsi igazoläst vissza kell

12) A meghatärozott vizsgälati terv az Österreichische Institut für Bautechnik-nel lerakäsra került, 6s
csak a megfelel6si igazoläsba bevont intezmenyeknek kerül kiadäsra
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vonni, 6s az österreichische Institut für Bautechnik int6zm6nyöt k6sedelem n6lkül 6rtesiteni
kell.

3.3 CE jelz6s
A CE.jelz6st a term6kre, a csomagoläsra, vagy a mell6kelt cimk6re kell elhelyezni.

A ,,CE" jelzesen kivül meg kell adni a következöket is:

. A gyärtö c6g 6s a gyärtÖmü neve vagy jelzese

. Azon 6v utolsö k6t szämjegye, amikor a CE jelz6s megszületett

o Az Euröpai Müszaki Enged6ly szäma

o A term6k azonositäsa (kereskedelmi megnevezös)

. Sürüs6g-tartomäny az alkalmazäsi területtöl függöen

. Üleped6s m6rt6ke

. Vizfelv6tel

. Yizpära-ditfüziös ellenälläs

. Äramläsi ellenälläs

. A hövezetö kepess6g n6vleges 6rt6ke

. Eghetös6gi osztäly (Eurö osztäly)13)

13)Az 6pit6si anyagok eghetösegenek euröpai osztälyozäsa, a Bizottsäg 2000. febr. 8-i keltü'
2}O}O|47,E3 sz. döntesenek megfelelöen, melynek kiadäsa az Öpit6szeti termÖkekröl sz6lö
89/1 06/EWG lränyelv 20. cikkelyenek vegrehajtäFa.
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4. Felt6telek, melyek mellett biztositott a term6k hasznäl-
hatösäga

4.1 Gyärtäs
A szigetelöanyag feleljen meg annak az összet6telnek 6s gyärtäsi eljäräsnak, mely az enge-
d6lyez6si kis6rletek alapjäul szolgält. Az összetetel äs a gyärtäsi el1äräs az Osterreichische
Institut für Bautechnik-n6l van elhelvezve.

4.2 Be6pit6s
4.2.1 Az 6pitm6ny vagy 6pitmenyr6sz m6retez6s6re szolgälö parameterek

4.2.1.1 A hövezetö-k6pess6g möretezösi 6rt6ke

A hövezetö-k6pesseg meretezösi 6rt6k6t a mindenkori nemzeti szabvänyok rögzitik.

4.2. 1.2 N6vleges vastagsäg a hö-äteresztesi ellenälläs szämitäsähoz

A hö-ätereszt6si ellenälläs szämitäsähoz a szigetelö röteg 4. täbläzat szerinti nÖvle-
ges vastagsägät kell hasznälni.

A nyilt, nem bejärhatö, räfüjt szigetelÖsek vizszintes be6pitöse eseten ügyelni kell a
szigetelöanyag egyenleges beÖpitÖsi vastagsägära, amelyet a kivänt nÖvleges vas-
tagsägnak megfelelöen kell kivälasztani. E cÖlböl a räfüjt szigetelösben megfelelö tä-
volsägonkent m6g a räfüjäs elött magassägjelzöket kell elhelyezni. Uregekbe befü-
jäskor megfelelö inl6zked6sekkel (pl. ellenörzö nyiläsok) kell azt biztositani, hogy az
üreg teljesen ki legyen töltve szigetelöanyagokkal.

4.2.1.3Vizpära di f füziös el lenäl läs m6rt6ke

A szigetelöanyag diffüziö-ekvivalens lÖgröteg-vastagsägänak meg hatärozäsähoz ;t=1
uizpära-dtf'füzios ellenällässal kell szämolni.la) Ezen tülmenöen a konstrukciÖkat ügy
kell kigondolni ös kivitelezni, 

-l-rogy 
semmilyen käros kondenzäciö ne fordulhasson elö

sem belsö t6rben, sem az epületresz felület6n.

4.2.2 Adalok öpitmenyekbe vagy 6pitmöny-reszekbe beÖpitÖshez

A cellulöz-szälas szigetelös eset6n csak akkor szämithatunk hasznälhatösägra' ha a
következö beepitesi feltöteleket betartjäk:

to) Nrlindig az 6pitmeny konstrukci6ja szempontjäbol kedvezötlenebb erteket kell behelyettesiteni
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4. täbläzat: N az alkalmazäsi területtöl oen
Alkalmazäsi terület N6vleoes vastaqsäq

Füqqöleqesen: Befüjt szigetelös küisö fa-
lak. közfalak üreoeibe

rekeszmölysög

Dölt: Bef üjö csillapitäs tetö-töm itesek alatti
döl t  üreqekbe (döl6s > 10')

rekeszmagassäg

Vizszintes: A befüjt szigetel6s lapos tetök
6s föd6mek üreqeibe

rekeszmagassäg

Vizszintes: Szabadon fekvö, nem bejärha-
tö, räfüjt szigeteles födem-konstrukciökhoz
(döl6s < 10")

Max. 25 m-es szigetelöanyag-vastagsägig
10oÄ-os, 25 cm fölött 15oÄ-ban megnöveit nev-
leges vaslagsäg szükseges
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- A beepitest megfelelöen oktatott szemelyzel v6gezze, akik tapasztalattal rendelkez-
nek az anyag be6pitÖsöben, 6s az az 6pit6svezetö felügyelete mellett törtenjen

- Beepites csak a gyärtÖ cÖg adatai szerint (Feldolgozäsi lränyelv) A feldolgozäst veg-
zöket e tekintetben a gyärtönak kell kioktatnia. Amennyiben a feldolgozäs viz hozzä-
adäsäval tört6nik, biztositani kell, hogy a viz nagy r6sze elpärologjon az üeg lezätä-
sa elött. Az ehhez szüks6ges idötartam a kÖrnyezeti klimafeltÖteleiktöl függ Csak
olyan epitöanyagokat szabad burkolatk6nt hasznälni, melyek megengedik a viztarta-
lom elpärolgäsät.

- A cellulözszäl tökeletes tömörödöse.

- Konstrukciös intezked6sek be6pitöse, azÖrt, hogy vastagabb szigetelöanyag-
retegeknel biztonsäggal kizärhatö legyen a höszigetelÖs leülepedÖse.

4.2.3 Felhasznäläs löghang-csillapitäsähoz szigetelöanyagkÖnt

A 169hang-csillapitäskent törtÖnö szigetelöanyagk6nt (üreg csillapitäs) felhasznäläs-
kor a mindenkori konstrukciö szämäta a 169hang-csillapitäst az 6rvenyes müszaki
szabälyok szerint kell meghatärozni.

5. Utasitäsok a gyärt6 szämära

5.1 Utasitäs a csomagoläshoz, a szällitäshoz 6s a raktärozäshoz
A term6kek csomagoläsa ügy törtenjen, hogy a szigetelöanyag szällitäs 6s raktärozäs köz-
ben nedvess6gtöl vedett legyen, kiv6ve, ha a gyärtö e c6lra mäs intezked6seket tervez.

5.2 Utasitäsok a be6pit6shez
A term6ket a beöpit6s sorän a nedvess6gtöl v6deni kell.

A gyärtö feldolgozäsi iränyelveit be kell tartani.

5.3 Kis6rö informäci6
A CE jelzes kis6rö informäciÖjäban a gyärtÖnak meg kell adnia, hogy a termeket a szällitäs,
raktärozäs vagy be6pit6s elött nedvessegtöl v6deni kell. Ezen tülmenöen a gyärtö feladata
arröl gondoskodni, hogy a beöpit6si müveletröl szölö Összes adat egy6rtelmü 6s 6rthetö for-
mäban legyen megadva a csomagoläson 6s/vagy egy csomagoläst kiserö lapon.

Az Österreichischen Institut für Bautechnik nevöben az ügyvezetö:

olvashatatlan aläiräs

Dipl . - lng. Dr.  Rainer lv l ikul i ts
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