
 

 

 

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT   Sz.: 006CPR2013-07-10 
 
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

PENESEAL PRO, PENESEAL FH 
márkanevű, betonszerkezetek védelmére és javítására szolgáló szigetelőanyag – védelmet nyújt a behatolás ellen (Class 1.2(I)) és 
fokozza a fizikai ellenálló képességet (Class 5.2 (I))  
 
2. Típus, tétel- vagy sorozatszám, illetve bármely más elem, amely lehetővé teszi az építőipari termék 11(4) paragrafus szerinti 
azonosítását:  

PENESEAL PRO, PENESEAL FH 
márkanevű, betonszerkezetek védelmére és javítására szolgáló szigetelőanyag – védelmet nyújt a behatolás ellen (Class 1.2(I)) és 
fokozza a fizikai ellenálló képességet (Class 5.2 (I)) 
 
3. Az építőipari termék gyártó által kitűzött alkalmazási célja vagy céljai, a vonatkozó harmonizált műszaki specifikációknak 
megfelelően: betonszerkezetek védelmére és javítására szolgáló szigetelőanyag 
 
4. A gyártó neve, bejegyzett márkaneve vagy bejegyzett védjegye és elérhetőségi adatai a 11(5) paragrafus rendelkezéseinek 
megfelelően: PENETRON INTERNATIONAL LTD. / 601 South 10th Street, Unit 300 / Allentown, PA 180103 USA 
 

Tel.: +1(631) 941-9700 / Fax: +1(631) 941-9777 / E-mail: info@penetron.com 
 

5. Annak a hivatalos képviselőnek a neve és elérhetőségi adatai, amely jogosult a 12(2) paragrafus rendelkezéseiben foglalt feladat 
ellátására: PENETRON INTERNATIONAL LTD. / 45 Research Way, Suite 203 / East Setauket, NY 11733 USA 
 

Tel.: +1(631) 941-9700 / Fax: +1(631) 941-9777 / E-mail: info@penetron.com 
 

6. Az építőipari termék teljesítmény állandó szintjének értékelésére és ellenőrzésére az V. Függelékben foglaltak szerint alkalmazott 
rendszer vagy rendszerek: System 2+ 
 
7. Harmonizált szabvány által érintett építőipari termékre vonatkozó teljesítmény nyilatkozat esetén: 
 
Az OFI Technologie & Innovation GmbH, Nr. 1085 megnevezésű kijelölt testület elvégezte a gyár és a gyártásszabályozás első 
felülvizsgálatát, és folyamatosan végzi a gyári gyártásszabályozás folyamatos felügyeletét, értékelését és jóváhagyását a System 2+ 
rendszer alapján, és kiadta a gyári gyártásszabályozásra vonatkozó, 1085-CPD-0080 számú és az EN 1504-2:2004 szabvány szerinti 
Megfelelőségi Tanúsítványt. 
 
8. Deklarált teljesítmény 
 

Alapvető jellemzők 
 

Teljesítmény Harmonizált műszaki 
specifikáció 

Kapilláris vízfelszívás Class II  
 
 

EN 1504-2:2004 

Kopásállóság ≥ 30%-os javulás 
Behatolási mélység ≥ 5 mm 
Ütőszilárdság Class III (≥ 20 Nm) 
Kötési szilárdság, lehúzással ≥ 0,8 N/mm2 
Tűzre adott reakció n.a. 
Veszélyes anyagok n.a. 

 
9. Az 1. és 2. pontokban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban deklarált teljesítménynek.  
Ezt a teljesítmény nyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége tudatában adta ki.  
A gyártó részéről:  
       

 

 
    

Név/beosztás                Dátum 

 
 
 
 
 
 


