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01. A terméktípus egyedi azonosító kódja
WTN 48149070

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

03. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy  
 rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással 
 összhangban
Falburkolat, amelyet elsősorban dekoratív célzattal belsőfalra, válaszfalra vagy men-
nyezetre ragasztanak.

04. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett 
 védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében 
 előírtaknak megfelelően
ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Telefon: +49 202 6110 0
Telefax: +49 202 6110 495
Internet: http://www.erfurt.com
E-mail: info@erfurt.com

05. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és
 értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) 
 bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak
Dr. Christian Bockelmann
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal

Telefon: +49 202 6110 229
Telefax: +49 202 6110 89229
Internet: http://www.erfurt.com
E-mail: c.bockelmann@erfurt.com
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06. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és 
 ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek az V. mellékletben 
 szereplők szerint
3. rendszer  (a DIN EN 15102:2007+A1:2011 ZA mellékletének ZA.4 táblázata szerint)
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, NB 0432

07. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékre 
 vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén
DIN EN 15102:2007+A1:2011, ZA melléklet, ZA.4 táblázat
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, NB 0432

08. Olyan építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyre 
 európai műszaki értékelést adtak ki
nem releváns

09. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki 
előírások

Tűzzel szembeni viselke-
dés

C-s2,d0 vagy jobb
Vizsgálat gipszkarton- 
lemezre ragasztva.

EN 13501-1

Formaldehid-kibocsátás megfelelt EN 15102:2007+A1:2011
EN 1541

Egyéb veszélyes anyagok 
kibocsátása:
• nehézfémek és más 
     elemek
• vinil-klorid monomer

megfelelt
megfelelt

EN 15102:2007+A1:2011
EN 71-3

Zajelnyelés NPD
Hőállóság NPD

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalma-
zására került sor, a termék által teljesített követelmények:
nem alkalmazandó
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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:

Dr. Christian Bockelmann, Umwelt / Arbeitssicherheit
(név és beosztás)

Wuppertal  01.11.2016  
(a kiállítás helye és dátuma)    (aláírás)


