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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
száma: 001/13-NVD 

 
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 02.01.04 

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

NIVELIN D; a gyártási tétel száma és a gyártás id őpontja a termék csomagolásán 
van feltüntetve  

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

Kültéri és beltéri kiegyenlít ő anyag (GP)  

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint 
értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésben előírtaknak megfelelően: 

JUB d.o.o.  Dol pri Ljubljani 28  1262 Dol pri Ljubljani  Szlovénia  

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. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, 
az V. mellékletben meghatározott rendszer vagy rendszerek: 4. rendszer  

 
7. A harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói 

nyilatkozat esetén: A ZAG Ljubljana,1404,  a 4. rendszer keretén belül elvégezte a kezdő 
típusvizsgálatot  és a P 13/04-410-3 számú vizsgálati jelentést adta ki. 

 
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai 

műszaki értékelést adtak ki:/ 

9. A termék az alábbi hőszigetelő rendszer/rendszerek komponense: 

 

Alapvet ő 
 tulajdonságok 

Teljesítmény 
Teljesítményteszt 

a szabványnak 
megfelel ően 

Harmonizált 
műszaki 
előírások 

Tűzreakció NPD  EN 998-1:2010 
Tapadószilárdság 0,6 N/mm2, 100% B EN 1015-12 EN 998-1:2010 
Hővezető-képesség 
λ10,száraz 

0,83 W/mK tábl. érték EN 1745 EN 998-1:2010 

Vízfelvevő-képesség W2 EN 1015-18 EN 998-1:2010 
Páraáteresztési 
együttható µ 

< 30 EN 1015-19 EN 998-1:2010 

Fagyással/olvadással 
szembeni ellenállás NPD  EN 998-1:2010 

 
 

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: 
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

       
Dol pri Ljubljani, 2013.06.17.              

         energetikai megoldások  
fejlesztési vezető 


