TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

THERMODAM HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes
szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Kormány Rendelet alapján
Azonosító szám: TNY-001/2017
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A terméktípus egyedi azonosító kódja:
THERMODAM homlokzati hőszigetelő rendszer

ragasztó és simítóhabarcs

hőszigetelő anyagok

erősítő háló
vakolatalapozó
fedővakolat
mechanikai rögzítés
kiegészítők
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Verzió: 01

Thermodam polisztirol ragasztótapasz
EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(70,-)3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150 szabványos
jelölésű, EPS80 típusjelű polisztirol lap (normál v. grafitos, E tűzvédelmi szempontból
kedvezőbb tűzvédelmi osztályú) általános felületen legfeljebb 250mm vastagságban; MW
EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU3,5 szabványos jelölésű, min. 90
kg/m3 testsűrűségű kőzetgyapot (mint kiegészítő rendszerkomponens, elsősorban az
ablak szemöldökök felett; MW EN 13162-T5DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1
szabványos jelölésű, min. 90 kg/m3 testsűrűségű kőzetgyapot (a bélletekben kiegészítő
rendszerkomponensként)
Üvegszövet háló (lúgálló, min. 145g/m2
Thermodam univerzális alapozó
Thermodam akril vakolat
táblánként min. 3db műanyag beütőszeges műanyag dűbellel vagy fém beütőszeges
műanyag dűbellel, vagy fém feszítőelemes és műanyag beütőelemes műanyag dűbellel,
vagy süllyesztett fémcsavaros műanyag dűbellel, vagy fém dűbellel
lábazati és élvédő alumínium profilok

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Régi és új, vakolt és vakolatlan kő, tégla, pórusbeton, beton és vasbeton falszerkezetek külső hőszigetelő
burkolata.
A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, értesítési címe:
Styro-Tex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
4030 Debrecen, Diószegi út 3-5.
tel.: 06 52 440 151
info@thermodam.hu
www.thermodam.hu
Meghatalmazott képviselő neve címe:
Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelése és ellenőrzésére szolgáló rendszer:
A 97/556/EK bizottsági határozat alapján, a 305/2011/EU európai parlamenti tanácsi rendelet V. melléklete
szerinti (2+) rendszer – üzemi gyártásellenőrzés
Az NMÉ-t kiadó szervezet megnevezése és az általa kiadott NMÉ azonosítója:
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.), amely kiadta az
A-73/2016 sz. Nemzeti Műszaki Értékelést

STYRO-TEX Kft.
4030 Debrecen, Diószegi út 3-5.
Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783
www.thermodam.hu
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Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelését és ellenőrzését végző kijelölt szervezet, és az általa
kiadott üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítvány azonosítója:
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.), amely kiadta a
20-CPR-102-(C-48/2016) sz. üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt
Teljesítmény adatok
alapvető jellemző

teljesítmény

értékelési módszer

Vízfelvétel (kapilláris próba) 24 óra után (kg/m²)

≤ 1,0

ETAG 004 5.1.3.1

Páradiffúziós átersztés (g/m² x nap)

≥ 40

MSZ EN ISO 7783:2012

Ütéssel szembeni ellenállás 2J-nál

nincs károsodás

MSZ EN 13498:2003

≥ 0,08

ETAG 004 5.1.4.1.1

≥ 0,25

ETAG 004 5.1.4.1.2

Tapadószilárdság ragasztó és szigetelőanyag között (N/mm²)
száraz körülmények között
Tapadószilárdság ragasztó és alapfelület között (N/mm²) száraz
körülmények között
Hővezetési ellenállás (tervezési érték 0,040 W/mK EPS) m²K/W

9.

50mm vastag

1,25

100mm vastag

2,5

150mm vastag

3,75

200mm vastag

5

Tűzvédelmi osztály

B - s2, d0

MSZ EN 13501-1:2007 +
A1:2010

Homlokzati tűzterjedési határérték (perc)

≥ 45

MSZ 14800-6:2009

ETAG 004 5.1.6.1

Az A-73/2016 számú NMÉ 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti
teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban meghatározott gyártó ( vagy
meghatározott képviselő ) a felelős.

Debrecen, 2017.08.22
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

…………………………………………………………….
Hubay Zoltán ügyvezető igazgató

STYRO-TEX Kft.
4030 Debrecen, Diószegi út 3-5.
Tel.: +36 52 440 151 Fax: +36 52 415 783
www.thermodam.hu

