
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Cortaccia, 24.03.2014 not listed

TRASPIR 135

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (Fordítás)
PFM06EN061

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

TRASPIR 135

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

CSI a.s. (No. -)

TRASPIR 135

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

Hajlékony vízszigetelő lemezek. Alátétlemezek fogalommeghatározásai és tulajdonságai. 1. rész: Átfedéses tetőfedések alátétlemezei (EN 13859-1); 
2. rész: Falburkolatok alátétlemezei (EN 13859-2)

Flexible sheets for waterproofing — Definitions and characteristics of underlays — Part 1: Underlays for discontinuous roofing  (EN 13859-1);  Part 2: Underlays for walls (EN 
13859-2)

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvur Králové nad Labem, Ceská republika

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 listed

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

rendszerben 3

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

see next page

 -t végzett a(z)
típusvizsgálat 

a rendszerben,
3

és a következőt adta ki:
adott esetben vizsgálati

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:
nem releváns

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény
lásd a következő oldalon

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

-

Ez a dokumentum oldalakból áll 2
HU

Page 1 of 2



9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Harmonizált műszaki előírások

Súly 140 g/m² EN 1849-2

Húzószilárdság (hosszirányban) 290 N/50mm EN 12311-1
Húzószilárdság (harántirányban) 205 N/50mm EN 12311-1
Szakadási nyúlás (hosszirányban) 45 % EN 12311-1
Szakadási nyúlás (harántirányban) 80 % EN 12311-1

Hosszirányú szögkiszakadási erő 150 N EN 12310-1

Haránt irányú szögkiszakadási erő 180 N EN 12310-1
Páraáteresztő-képesség - g/m²d EN 1931 / EN 12572
Tűzállósági besorolás E osztály EN 13501-1
Vízzárósági besorolás W1 osztály EN 1928:2000 / EN 13111
Hőállóság -40 °C EN 1109
Légzárás - m³/(m² h 50Pa) EN 13859-2:2010
Mesterséges öregítés utáni tulajdonságoknságok
Húzószilárdság (hosszirányban) 260 N/50mm EN 12311-1

Húzószilárdság (harántirányban) 180 N/50mm EN 12311-1

Szakadási nyúlás (hosszirányban) 35 % EN 12311-1

Szakadási nyúlás (harántirányban) 65 % EN 12311-1

Vízzárósági besorolás W1 osztály EN 1928:2000 / EN 13111

Az eredeti dokumentum német nyelven íródott, a további, más nyelvű változatok ebből az eredeti dokumentumból készültek.

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény

HU

Page 2 of 2



TRASPIR 135

DECLARATION OF PERFORMANCE

  Breather waterproof roofing underlay manufactured by thermally bonding outer
spunbonded polypropylene layers and inner layer of microporous polypropylene film
for pitched supported or unsupported roof construction without sarking and can be
used also for vertical wall construction as wind barrier. It can be applied in direct

contact with thermal insulation with recommended overlap.  This product does not
contain any dangerous substances.

PFM06EN061

Unique identification code of the product-type:1.

Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction
product as required pursuant to Article 11(4):

2.

See item1. (stated on packaging and printing of the product)

Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised
technical specification, as foreseen by the manufacturer:

3.

Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as
required pursuant to Article 11(5):

4.

JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika
Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210

www.juta.cz

Name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks
specified in Article 12(2):

5.

not listed

System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the
construction product as set out in Annex V:

6.

AVCP system 3

Producer:  JUTA a.s., Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika

www.juta.cz +420 499 314 211
Fax: +420 499 314 210
Telephone:



Essential characteristics
Units Nominal

value Tolerance

Reaction to fire E - -[class]

Resistance to water penetration W1 - -[class]

Resistance to water penetration
after artificial ageing

W1 - -

Tensile properties: Maximum
tensile force MD / CMD

290 / 205 -30 / -30 +50 / +45

Max tensile force after artificial
ageing MD / CMD

260 / 180 -40 / -35 +60 / +55

Tensile properties: Elongation
MD / CMD

45 / 80 -15 / -25 +35 / +40

Elongation after artificial ageing
MD / CMD

35 / 65 -15 / -30 +40 / +40

Resistance to tearing
MD / CMD

150 / 180 -40 / -50 +70 / +70

[%]

Flexibility at low temperature -40 - -[°C]

[class]

[N/50mm]

[N/50mm]

[%]

[N]

Declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised
standard:

7.

 EN 13859-1; 2, attestation under AVPC system 3 performed and test report 
issued in CSI a.s.

Harmonised
technical

specification

Declared performance:9.

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared
performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of
the manufacturer identified in point 4.

10.

This product does not contain any dangerous substances (according to REACH No. 1907/2006).

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

In Dvůr Králové nad Labem, 01.01.2013

Ing. Jiří Hlavatý

Performance

Chairman of the board

EN 13501
EN 11925-2
EN 1928
EN 13111
EN 13859-1;2
Annex C
EN 12311-1
EN 13859-1;2
EN 13859-1;2
Annex C
EN 12311-1
EN 13859-1;2
EN 13859-1;2
Annex C
EN 12310-1
EN 13859-1;2
EN 1109
EN 495-5

Declaration of performance concerning a construction product for which a European Technical
Assessment has been issued:

8.

not issued

Producer:  JUTA a.s., Dukelská 417
544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika

www.juta.cz +420 499 314 211
Fax: +420 499 314 210
Telephone:


