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Izdelek / Product / Termék: JUBOGLET HOBBY KIT 
 
 

IZJAVA O LASTNOSTIH  
DECLARATION OF PERFORMANCE / TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

Št. / No. 001/13-HKT 

 
1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda / Unique identification code of product / A 

terméktípus egyedi azonosító kódja: 

02.01.05 
 

2. Tip serijska ali zaporedna stevilka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je 
mogoce prepoznati gradbene proizvode, v skladu s clenom 11(4) / Típus-, tétel- vagy 
sorozatszám, vagy egyéb más ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék 
azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:  
HOBBY KIT; stevilka sarze in datum proizvodnje sta oznacena na embalazi izdelka / 
HOBBY KIT; the batch number and date of manufacture are marked on the product 
packaging / HOBBY KIT; a gyártási tétel száma és a gyártás időpontja a termék 
csomagolásán van feltüntetve 
 

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z 
veljavno harmonizirano technicno specifikajo, kot jih predvideva proizvajalec / 
Intended use / Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy 
rendeltetési alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: 

Mavcni notranji omet (B2/20/2) - reparaturni kit / Plastering interior glett (B2/20/2) 
- repair glett / Gipsz alapú vastag glett (B2 / 20/2) - javító glett 

 
4. Proizvajalec / Manufacturer / A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett 

védjegye, valamint értesítési címe: 

 
JUB d.o.o. 
Dol pri Ljubljani 28 
SI-1262 Dol pri Ljubljani 
Slovenia 
www.jub.eu  
 

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek 
a megbízatási körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak  
/  
 

6. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti / System of AVCP / Az 
építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, 
rendszer vagy rendszerek: 

Sistem 3 / System 3 / 3 rendszer 
 

Forgalmazó: 
JUB Kft. 
9500 Celldömölk 
Sági u. 218. 
www.jub.hu  

http://www.jub.eu/
http://www.jub.hu/
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7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran 
standard / For the declaration of performance of a construction product to which a 
harmonized standard applies / A harmonizált szabványok által szabályozott építési 
termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén: 

A ZAG Ljubljana, 1404, je izvedel preskus odziva na ogenj v okviru sistema 3 in 
izdal poročilo o preskusu st P0424 / 08-530-9. / ZAG Ljubljana, 1404, carried out 
the fire reaction test under system 3 and issued test report P0424 / 08-530-9. /  
A ZAG Ljubljana, 1404, a 3. rendszer keretén belül elvégezte a tűzreakció vizsgálatot 
és a P0424/08-530-9 számú vizsgálati jelentést adta ki. 
 

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

9. Navedena lastnost / Declared performance / A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 
 

Bistvene značilnosti / 
Characteristic / Alapvető 

tulajdonságok 

Lastnost / Declaration / 
Teljesítmény 

Standard / 
Norm / 

Harmonizált 
műszaki 
előírás 

Tehnična 
specifikacija / 

Technical 
specification / 

Műszaki 
specifikáció 

Odziv na ogenj / Reaction to fire / 
Tűzveszélyesség 

A1 EN 13501-1 EN 13279-1:2008 

Izolirnost pred zvokom v zraku / 
Airborne sound insulation / 
Közvetlen léghang szigetelés 

NPD / N/A  EN 13279-1:2008 

Toplotna upornost / Thermal 
resistance / Hőellenállás 

NPD / N/A   EN 13279-1:2008 

 
Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te 
izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, 
naveden zgoraj.  
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared 
performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 
305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Az 1. és 2. pontban 
meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti 
teljesítménynek, és egyben összhangban van az (EU) No 305/2011 rendeletével, melyre a fent 
megjelölt gyártó teljes felelősséget vállal. 
 
Podpisal za in v imenu proizvajalca / Signed for and on behalf of the manufacturer by / A gyártó 
nevében aláírásra felhatalmazott személy:  
 
 
Dol pri Ljubljani, 2013.06.12. 

 
Danijel Lisičić, 

                                                                       Vodja razvojnega področja 


