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JOGI SZABAI,YOZAS fS ALTALANOS FELTETELEK

Ed az EME 't az Epitesiigyi Min6s6gellen6rz6 Innov6ci6s Nonprofit Kft. 6llltotta ki.
- az 6pitdsi term€kek miiszaki kdvetelm6nyeinek, megfelel6s€g ;gazolasanak, valamint

forgalomba hozatalenak 6s felhasznal6s6nak rdszletes szabelyair6l sz616 3/2003. 0. 25.) BM-
GKM-KvVM egyiittes rendelet,
a l611998. ( lKK.8.) IKIM Kdzlemenyben szerepl6 ki jel6!6s,

- az EME-vel azonosjelzetii es d6tumri Alkalmassigi Vizsgelati Jegyz6kijnyvben rdszletezett
vizs96lati eredm€nyek 6rt6kel6se

alapjrin.

Az EME jogosultja - az a termdszetes vaS/ jogi szemdly, aki (amely) kiizv€tleniil vagy
kepvisel6je ntjen kdde, 6s aki r6szdre az EME-I az EMI Nonprofit Kft. kiallitotta - felel6s
az6rt, hogy a termdk megfeleljen az EME el6iresainak, tovAbbe, hog/ a felhasmel6 minden
informrci6t megkapjon, amely a tervez€tt cdlra val6 felhaszn6l6shoz sziiks6ges.

Az 6MI Nonprofit Kft. - mint j6v6hagy6 szervezet - jogosult annak etlen6rzesdre, hogy az
EME el6iresait betartj6k-e, a term6k megfelel-e a miiszak; specifikaci6nak. Az ut6ellen6rzdst
az EMI Nonprofit Kft. a k6relmez6 kiilts6gdre - labont6riumban, gy6rt6si helyen, a
kdrelmez6 telephely6n 6s a termdk beeplt€s refercncia hely6n vdgezheti.

EME-t ki2A16lag annak jogosultja haszn6lharja fel miiszaki specifikdci6kent a megfelel6s6g
igazoles kiellitasehoz. Az EME jogosultja azt nem ruhezhatja 6t mdsra. Az EME csak a
feltiintetett gy6rt6si helyeken el6ellitott termdkre vonatkozik.

Ha az EME ervenyess€gi idejdn beliil honositott hamoniz6lt eur6pai szabvAnlt adnak ki a
termdkre vonatkoz6an, a 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-KVVM egytittes rendelet irtelm€ben az
EMI Nonprofit Kft-nak a szabvany kitzzdt6teldt kdvetoen egy 6ven beliil az EME1 vissa koll
vonnia, kivive, ha a termdk a szabvenyban foglaltt6l l6nyegesen elt6r.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a term6k.e vonatkoz6 EMB-I, ha az ut6ellen6rzds nem
v6gezhet6 el, vagy az ellen6rz6s eredmdnye nem megfelel6, vagy a term€kr6l kideri.il, ho$/ a
tervezett rendeltet€si c6lra nem alkalmas. Az EMEjogosulta kiiteles bejelenteni, ha a termdk
jellemz6i vagy a g/ertAsi kiirtilm6nyek megvaltoznak. Ezt kdvetden az EMI Nonprofit Kft.
ddnti el, hogy az EME tovAbbra is drv€nyben maradhat-e, vagy ij eljerest kell kezdemdnyezni
az EME visszavonasa mellett. Ha ennek eldijntds6hez vizsgalatokra van sziiksdg, az EMI
Nonprofit  KR. erre az idcjre fel l i jgges/theli  az EML enenyessegdt.

Az EME-I az EMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, 6s a k6telmei6 ig6nyl6se alapjrin, angol,
n6met vagy francia, esetleg n6s nyelvri fordiltsban is kiadja. Jog6wdnyessdgi alap az EME
magyar ny€lVii kiad6sa.

Az EME-t csak teljes terjedelmdben szabad m6solni, vagy mes adathordoz6n kdzreadni.
Kivonatos kdzl€s€hez az EMI Nonprofit Klt. iresos hozzdjerul6sa sziiksdges. Kivonatoqk6zl6s
esetdn ezt a t6nyt fel kell tiintetni. A rekl6m ismertet6k szdvege 6s 6brAi nem lehetnek
ellent6tben az Epit6ipari Milszaki Engeddly tartalm,val, €s nem adhatnak okot fdlredrt€sre.

Az EME, mint miiszaki specifikAci6, nem helyettesiti a term6k forgalmazAsehoz, f€lhasz-
n6fes6hoz, be6pitds6hez, haszn6l^l6hoz sziiks6ges egyeb engedelyeket (pl. eg6szs6gtjgyi,
dpitesi hat6sagi), tanirsitvenyokat (pl. tiizv€delmi, term6k megfelel6s6g igazol6si).

Az EME alapjen kiadott megfelel6s€g igazolas nem jogositja fet sem a gy6rt6t, sem a
forgalmaz6t a CE m€gfelel6s6g i j eldl€s feltiintetdsere a termdken vagy annak csomagol6s6n.
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II. AZ fPiT6IPARI M{ISZAKI DNGEDIiLYRE voNATKozo KiJLoNLIGTS
FELTETELEK

1. ADATOK

1.1 A term6k gydrtdsi helye

SELENA S.A.
ul. Strzegomska 2-4. 53-61 I Wroclaw, Poland

1,2 A termdk 6s a termdk tervezett felhaszndlisdnak leir:isa

A termdk egy aeroszol kiszereldsil poliuretrin bezisri ragasztd, mely a leveg6
nedvess€gtaltalmA{rak hatesem tdrh6l6sodik.
A flakon 750 ml kiszereldsii, melyb6l a kihabosodds utdn 30 40 I tdrfogahi hab
k€pz6dik. A kihabosodott, megkdtiitt PUR hab szerkezete stabil, szine kdk. J6l tapad a
leginkdbb alkalmazott dpit6si anyagokioz (habosltott polisztirol, beton, vakolat, tdgla,
fa, kemdny PVC, bitumenes lemezek, szil6rd PUR habok), kiveve a PE-t, PP-t,
szilikont €s a teflont.
Pendsz-, h6-, fagy- (-60'C-t6l +100"C-ig), ds vizdll6.

Mriszaki paramdterek

Siirtiseg: I5 - 20 kg/mr teljes ktires urin
B6rdsitddsi id6: <5 perc
Korig6lhatdsdgi id6: <15 perc
Teljes dtkemdnyedds: kb. 24 6ra (norm6l klimdn)
Alkalmaz6si h6m6rsdklet: ooc - +30oC
H6ell6sAg: -60oC - +l00oc kdzittt (kiitds ut6n)
H6vezetdsi tdnyez6: 0,036 WmK

AlkalmazAsi teriilet
A T1-tan Professional Styro 753 aeroszolos poliuretin brizisi ragaszt6, mely ktlt€
homlokzati htiszigetel<i rendszerekben az EPS t6blik rdgzitds6re szolgriJ

2. TERMf KJELLEMZ6K{IS VIZSGALATI MODSZEREK

2,L, Mechanikai ellenilLis 6s stabilitis

Nyom6fesziilts6g 10 %-os deform6ci6nril MSZ EN 826:1997
Feliiletre me(dleges huz6szil6rdsdg MSZ EN 1607:1998
(EPS lemez-PUR ragaszt6-beton feliil€t kiizdtt)

) 2 6ra kiitdsi id6 utdn
) 7 nap kdtdsi id6 utAn
) 0 perc viixakoz6si idil ut6n 5 perc korrigdlisi iddndl
) 0 perc v6xakoz6si idd utdr 10 perc korig6l6si idiindl
r 5 perc vrirakoz6si id<i utrin
) + soc-on ragasztva
) + 3ooc-on ragasztva

KB iA-l-04.0-2009.09. r 7 r*.zA
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2.5. ES/6b jellemz6k

Testsitiis6g
Kiad6ssAg 6s testsiiriisdg
B6rkdpz6ddsi id6
Atkemdnyeddsi id6

Tffzbiztonsag

cyrildkonysag (temdk ds ETICS)
sBr (ETrcs)
Tiizvddelmi osztdly (termdk ds ETICS)

Hasznilati biztorsig

Tapad6s beton ds EPS feliiletekl'rez
- ldgsztuaz 6llapotban
- 48 6m vizbe me tds fiA\ majdz 6t6t szinitva
- 48 6ra vizbe merltds utan majd I hdtig szarltva

Tart6ssig

MdretvAltoz6s ho hatestua (T : 70'C, RH : 90%)

MSZ EN ISO 11925-2:2002
MSZ EN 13823:2002
MSZ EN 13501-1:2007

ETAG 004:2000

MSZ EN 1604+AC:1999

Vizkiszof itrisos m6dszer
EMI m6dszer
EMI m6dszer
EMI m6dszer

Alkalmassigi, megfeleldsdg igazoldsi 6s tipusvizsgilati 6rt6kek

Termdkjellemziik 6s mdrtdkes/s6geik
Kiivetelm6ny

6rt6k
Vizsgilati/

6rt6kel6si mddszer
Megf,
Ig-i

Tip.
Vizsg-i

2.1. Mechanikai ellenill6s 6s stabilitds

Nyom6szilerdsAg 1o%-os
deform6ci6nAl lkPal

MSZ EN 826:1997 + +

Felliletue mer6leges hfz6szilirds6g
[kPa] (Beton PUR ragaszt6 EPS)
- 2 6ra kotdsi id6 utrin
- 7 nap kdtdsi id6 ut6n
- 0 perc vdrakoz6si id6 utan 5 perc

konig6ldsi id6ndl
- 0 perc vdrakoz6si id6 utan 10 perc

korigdlisi id6ndl
- 5 perc vdrakoz6si id6 utan
- + soc-on ragasztva
- + 3ooc-on ragasztva

> 100
> 100
-  100

:  100

280
> 100
> 100

MSZ EN 1607:1998 +

e*.;A KBiA-tr-04.0-2009.09. 17.
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a tiibliaat fo

Term6kjellemzaik 6s m6rt6kegysdgeik
Kiivetelmdny

6rt6k
Vizsgilati/

6rt6kel6si m6dszer
Megf.
rc-i

Tip.
Vizsg-i

2,2. TlizbbtonsiLg

Tytan Professional Styro 753 (82) PUR ragaszt6

Gy.rl6konysdg/Tiizvddelmi osztily
E

osztrilyu legyen

MSZ EN ISO
11925 -2:2002

MSZ EN 13501-
l:2001

+ +

Tytan Professional Styro 753 (B2) PUR ragasztdval fel6pitett homlokzati htiszigetel6
rendszer

Trizvddelem/Tuzvddelmi osztely
legaldbb

B-s2,d0
legyen

MSZ EN
13823:2002
MSZ EN

13501-1 :2007

+

2,3. Hasznrlatibiztonsis

Tapad6szilirdsdg fN/mm'?l ETAG 004:2000 +
- ldgsz6raz 6llapotban

- beton feliilethez
- EPS feliilethez

>o?

:0 ,1

T=(23+2)"C,
RH=(s0+5)%

csdkkentett h6m6rsdkleten, 0oC-on
- beton feliilethez
- EPS feliilethez

: 0,3
> 0,1 T : 0"C-on elvdgzett

vizsgAlatok

szrtuit6s kiegdszit6
kondiciondl6s n6lkiil:

r=(23+2)"C.
RH=(50+5)%

- 48 + lh vizben tdrol6s 0'C-on, majd
2 h szAritds ut6n

- beton leliilethez
- EPS feliilethez

>_ 0,25
> 0,1

- 48 + lh vizben t.irclas 0'C-on, majd
I h6t sziritas ut6n

- beto[ feliilethez
- EPS fellilethez

u 0,3
> 0.1

2.4. Tartdssig

MdreFaltozds h6 hatastua [%]
- hosszir6nyban
- keresztiranyban
- vastagsdg v6ltozdsa

, r3
+3
+2

MSZ EN 1604:1998
(48 + l)h

t = +70oC, RH =
9jvo

2.5. Ery6b jellemz6k

Kiad6ss6g liter]
- szabadon habositva

30 40 EMI m6dszer +

B6rdsdddsi id<i [perc] max,5 EMI m6dszer +

Teljes atkemdnyedesi id6 [6ra] max.24 EMI m6dszer +

Testsitrisdg Ikg/m]l 15-20 L.Ml mOdszer +

KBiA-I-04.0-2009.09. I 7. c*=A
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Megf lg-i - Megfelei6sdg igazolasi

A MEGFELELoSfG IGAZOLASA

A term6k megfelelds6g igazolis mridozata

A 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. mell6klet szerinti:
ii) Sz6llit6i megfelel6s6gi nyilatkozat' misodik lehet6s6g (3)

3.1

3.2 Aryirt6/forgalmaz6/felhasznil6feladatai

3.2.1 Uzemi gyanasellen6Eds

Az llzemi gyrtut6sellen6rzds a gyrirtrisi folyamatnak a gy6xt6 6ita1 elvdgzendd
folyamatos feltgyeletdt jelenti. Emek cdlja, hogy a gy6rt6 biztositsa, hogy az rihala
el(idllitott termdkek megfeleljen a vonatkoz6 miiszaki szabalyozasnak.

A Gyaito feladata az tizemi gyert6sellen6rzdsi rendszer kialakit6sa 6s miiktidtetdse,
amely kiteded a felhasznalt alapanyagok ellen6rz6 vizsg6lataxa, a gyrxtasi folyamat
ellen6rzes€re 4s szab1lyozhsdra, termdk els6 tipusvizsgrilatd{a, a term6k gyArt6s
kiizbeni ds v6gs6 ellendrzdsdre, a mdr6miiszerek 6s eszkdziik hitelesitesdre ds
kaxbanlart6s6r4 a gydrt6 berendezds ellen6rz€s€re, karbantaxtrisAxa, tov'bba az
eredmdnyek ds intdzkeddsek megfelel6 dokumentriltisrira, 6s a termdk nyomon
kdvethet6sdgdre.
Az iizemi gydrt6sellendrzds eredmdnyei dokr.rment6land6k ds kidft€kelend6k, tov6bb6
legalabb dt dvig meg6rizend6k.

3.2.2 A gylxt' egyeb feladatai

A term6k alapanyag6ban, vagy miiszaki jellemz6iben tdt6nt valtozrisokat a gyfut6nak
jelea1ie kell a kijeldlt szeryezet feld, mert ebben az esetben uj tfpusvizsgdlat elv6gzdse
szliks6ges.

A termdk miiszaki jellemz6iben tdrtdnt vAltozAsokat (az EME-ben jdvahagyottakon
tul) a gy6rt6nak jeleznie kell a jdwihagy6 szervezet (EMI Nonprofit KJt.) feld, mert
ebben az esetben EME kiegdszit6 vizsg6lat vrilhat sziiksdgessd.

A kijeliilt szervezet feladatai

A termekek Els6 tipusvizsg6latAnak elv6gz6se a ttizrill6s6gi jellemzdk, tapad6s,
nyom6szilirdsrig, feliiltre mer6leges huz6szil6rds6g ds a m6retvdltozts
vonatkoz6siiban.

c+iA KBAJr04.0-2009 09.17.
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4. ALI'{LMASSAGIFELTTTELEK,AJANLASOK

4.1. Alkalmassrgifelt6telek

4.1.1. Termdk

4.1.1.1 A 2,2 pontban megadott oszttilyoztis csak az 2. sz. melliklet tuibld.zatdbsn is az aldbb
tiigzilett tetmdkparumCterck eselin ininyes

Tytan Professional SO,ro 753 PUR ragaszti tiizvAdelmi osztdlya: legaldbb E

Tytan Professional Styro 753 PUR ragaszt6 dghetdsdgi osztdlya (DIN szerint)
:legallibb 82

kdk

legaldbb E

20 - 120 mm

31,1-1,65%

Vizes diszperzi's, aklilg)anta-bazisli alapoz' szet'vesanyag-tartalom: < 16 %

Ahrilbduistl, diszperzids homlokzati vdkonyvakolat szervesanyag-tqrtalom: =10%

Osszvakolat vastagsdg: >-6,8 mm

Ez dz osztdlyoztis drvdnyes a kbvetkezd vdgsd felhaszndldsokra:

Tytan Professional Styro 753 szine:

E P S tiin A de I mi o s z t tilya :

EPS rastagsdg:

i gtazo hah arc s s z en e s anyag-t ar t al om.

Alaplapo k is ltgrd s e k raszletezds e :

Rttgzitd\i erzkozok es modszerek adalai

Illeszftsek rdszleti:

Egyib lehetdsdgek:

Nem-i ghe t 6 (A I -A 2 ) fal az aton,

Ldgrds ndlbtil

Ragasztrissal ds polipropildn

v agy femsz e ge s dn b e le kke I

Az EPS hab hossz- ds kelesztirdny

illesztase

Elzdrds, tfrzteteddsi git megengedett

Aluminium projilokhoz PA rogzitd

MAs anyagokkal kapcsolatban, m6s vastagsdLgokkal vagy rdtegekkel, mir\t M 2. sz'
melldklet tablAzatban €s a fentiekben rogzitettek, a termdk tiizzel szembeni viselkeddse
oly m6don befoly66olt lehet, hogy a fenti osztrilyba sorolds drv€ny6t veszti.

Ez az oszliiyozis 'wdnyessdgdt veszti abban az esetben is, ha az osztalyba sorol6shoz
felhaszn6lt vizsgAlati m6dszerek 6s szabv6nyok megviiltoznak, illetve ha a termdk
gy6rtdsi eljdr6sdban v ̂ tozas all be.

KBiA-ti,04.0-2009 09. l7 e*=A



6ME: A-235l200S 8/10 Budapest' 2010 j'llius 12'

4.1.1.2 Agl2OO8. (IL 22.) OTM rendeletlel kiadott ONz6gos Tiizvddelmi SzabAlyzat (OTSZ)
rendelkez6seit figyelembe v6ve SELENA CO. ul. Strzegomska 2-4' 53-6ll
Wroclaw, Poland 6ltal gytutott - Tytan Professional Styro ?53 PUR (82' DIN
szerinti, 6ghet6s6gi osztdlyf) ragaszt6 homlokzati h6szigetel6 rendszerekben EPS
htiszigetel6 t6blak ragasztas6ra akkor hqszndlhat', ha a homlokzati h6szigetelti
rendszer egyes elemei teljesitik az 4.1 . l 1 pontban rdgzitett feltdteleket

4.1.1.3 A 9/2008. (IL 22.) OTM rendelettel kiadott Orszigos Tiizvddelmi Szabalyzat (OTSZ)
rendelkez6seit hgyelembe vdve a T)tan Professional Styro 753 (B2) flakonos PUR
hab ragaszt6 alkalmazasdval kdsziil6 Thermomaster A-02 EPS homlokzati h6szigetel6
rendszer

. Egyszintes dpiiletekndl ds olyan kdtszintes dpiilet esetdn, ahol a k6t szint egy
rendeltetdsi egysdget vagy egy 6sszefiigg6 ldgterfi helyisdget alkot,

alkalmazhat6.

. A Tytan Professional Styro 753 (B2) flakonos PUR hab ragaszt6 alkalmazisdval
kdsztil6 Thermomastef A-02 EPS homlokzati h6szigetel6 rendszer tovebbi
alkalmaz6s6hoz - a trizterjeddsi gdt kitddumait nem kiel€git6 homlokzati
megold6sokn6l tovAbb6 nyil6sos homlokzatokon tdtdn6 alkalmazds6nAl, az
bwkoland6 €piiletek szintszamarak meghattuozasdloz el kell .V'gez'jt a
homlokzati hizterjed€si vizsgdiatot, az MSZ 14800-6:2009 szabvfuty eldirdsai
szerrnl,

4,1,2. Forgalmazis

A term6keket csak megfelel6sdg igazoldssal, magyar nyelvii temekismetetdvel 6s
bedpirdsi itmulaloval elldwa szabad lorgalmaTni.

A SzAllitd megfelel6s6gi nyilatkozat mintapdldAnyat 2010. augusztus 30-ig kell az
EMI Nonprofit Kft. Vegydszeti ds Alkalmaz6stechnikai Osztrill'ra ellen6rz6sre
bekiildeni.

4.1.3. Be6pit6s
- A t€rmek alkalmaz6sa sor6n be kell tartani a gyArt6 dltal megadott bedpltdsi

el6ir6sokat.
- Az drintkezdsi feliileteknek tiszt6nak, por-, olaj-, zsir-, €s jdgmentesnek kell

lenniiik.
- A fogad6 feliiletr6l el kell tavolitani a rdgi anyagmamdvrinyokat, a meglazult nem

eldggd tapad6 rdszeket.
- Ismeretlen alapfeliilet€kndl el6zetes tapaddsvizsgrilatot kell vdgezni
- Mindig kell indit6 profilt hasznalni.
- A ragaszt6t a t6bla keriilet6n kb. 3 cm sz6le sdvban kell felvinri, a tabla szdldtdl

kb.2 cm trivols6gban, tovabba a hosszabb oldal mentdn egy 6n6ll6 savban
keresztiil a tAbla kiizepdn.

- A mgaszt6 alkalmazrisa utdn azonnal (legfeljebb 5 percen beliil) kell flnoman a
tabl6t a faha nyomni, el6segitve a tapadast. A be6llitashoz egy hosszi vizszi\tezot
kell haszn6lni. A t6bla pozicidja ragasztas utAn mdg 15 percen beliil konigdlhal6,
nyomdssal, mozgatdssal ds huzdssal,

t*iA KBiArr-04.0-2009.09.1 7.
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Vizszintes feliiletekre tdrtdn6 ragaszteskol (nyilisz6r6k szemdlddk r6szdn6l,
erkdlyek ds egydb a sikbdl ki6ll6 feliiletek esetdn) meg kell tamasztani az Ps
t6bl6t, mig a ragaszt6 meg nem kdt (kb. l5-30 perc).
Amint a ragaszt6 megkotdtt (de nem hamarabb, mint 2 6r6val a felhelyezds utdn) a
tablakat csiszol6papinal 6t kell ddrzscilni, majd el kell vdgezni a mechanikus
rijgzitesL
Arnennyiben hdzagok keletkeztek az EPS t6bl6k kiiziitt, azokat ki lehet tailte a
T]'tan Professional Styro 753 ragaszt6val, a h6hidak kialakultisdnak
megakadrilyoz6sa v€gett. Amint a ragaszt6 teljes kiitesi ideje letelt a felesleget el
lehet fivolitani.
Er6s sz6l vagy es6zds esetdn 6llvdnyzat takar6 h616t kell alkalmazni

4.2. Ajfnlrsok

4.2.1. A€yirt6 r6sz6re

4.2.2. Csomagoldshoz,sz6llit{shoz,tirol{shoz

A temekeket megfelel6 csomagol6sban kell forgalomba hozni. A csomagoldsban vagy
a csomagoldson megfelel6en rijgzitve kell elhelyezni a termdk azonositas6hoz
sziiks6ges cimkdt, mely tarlalmazza atermdk nevet, a gyfu't6 nevet ds cimdt, a gydrtdsi
azonosit6t, a gyfutds detumiit ds a szavatossagi id6t, a l6[yeges miiszaki jellemz6ket, a
bedpit6si utmutat6t, a tiizveszdlyessdgi besorolast, az egdszs6gre kdros anyagtaxtalmat,
a 44|2OOO (XII.27.) EiiM rendeletben el6irt, a veszelyes anyagok vesz6lyeire 6s
kock6zataira utal6 ,,R', ds ezek biztonsagos haszniilatd,ra vonatkoz6 ,,S" mondatokat,
sziinokat 6s piktogramokat.

4.2.3, Be6pitdshez

4.2.4. Hasznilathoz

A szobah6mdrsdkletii flakont alaposan fel
kell csavamia flakont a kinyom6pisztollra.
kell tartani.

kell r6zni (kb. 30 m6sodpercig), majd 16
Felhaszn6l6s kiizben a flakon1 fejjel lefeld

4.2.5. Egy6b

A m6g kdpldkeny ragasztd T)4an Professional tisztit6folyaddkkal t6volithat6 el a
pisztolyb6l ds a feliiletekr6l. Vigydzat, a tisztit6 az EPS-t oldja!
Kdt6s ut6n a ragaszt6t csak mechanikusan lehet elt6volitari
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UTOELLENORZES ES EC\ 6B FELTETELEK

Az fME 6rv6nyess6ge alatt elv6gzend6 utdellen6rzdsek

Az EME dndnyess€gi ideje alatt kdtszer,2012. december 31-i ds 2015. jnlius 31-i

hatdrid6vel,

Az ut6ellen6rzds elvdgzdsdre vonatkoz6 megbizast els6 izben 2012. d€cember l-ig
kell az EMI Nonprofit Kff. rdsz6re elkiildeni. Az ut6ellen6rz6si kiitelezettsdg
elmulasztdsa eset6n az 6ME hatdly6t veszti, ds az EMI Nonprofit Kft. tdrli az drvenyes
Epit6ipari Miiszaki Engeddlyek adatb6ziseb6l.

Az 6ME egy6b feltdtelei

Budapesr 2010. jtllius 12.

5.1.

6. MELLfKLETEK

1. sz. melldklet

2. sz. melldklet

Term6kismertet6

A T)'tan Professional Styro 753 PUR (B2 dghet6s6gi
osztalyt) ragaszt6val fel6pitett Thermomaster A-02
EPS homlokzati h6szigetel6 rendszer leir6sa

\./a ,' 
\,-[/

,knAt-fulC
Kada lldik6
tdmafele16s

tudomAnyos osztdlyvezet6
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