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E K-T elj esítmény Allan dóságán ak Tan úsítványa

A Ma§lar Parlament L997. évi LxXlrill. tönlény (Epítési Törvény) 41. §-ának és módosításainak
alkalmazása szerint, összhangban a 3O5/2O11lEü európai parlamenti és tanácsi rendelettel és
annak módosításaival, valamint az építési termék építménybe történó betervezésének és
beépitésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275l2O13. (VII.
16.} Korm. rendelettel, a tanúsító szerv az 1+ rendszer szerint végrehajtott eljárások alapján
tanúsítja az alábbiakban megadott termék teljesítményének állandóságát.
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LAFARGE Cement Magyarország Kft.
(7953 Királyegyháza, O4L l 29 hrsz.}

mint gyártó az alábbí üzemében

Királyegyházi, Gyát
(7953 Királyegyháza, O4L | 29 hrsz.}

rillít eló.

A tanúsitó szerv megállapította, ho5,
. a terméktípus meghatározása megtörtént;
. és a glrártó végzi:

' az Űzerni $lártásellenórzést;. a grártó üzemben a grártő által vett minák meghatározott vizsgálati terv szerint történó
további vizsgalatát.

A tanúsító szerv
. elvégezte:

. az építési termék teljesítményének értékelését az EN 197-1 által elóírt vizsgalatok
(beleértve a mintavételt is) alapján;

. a $lártó üzem és az üzemí §lártásellenórzés aJapvízsgáJatát;

. a glártó üzemben vas/ a ryartó raktárhelyiségeiben vett szúrópróbaszerú minták
vizsgálatát,

. és végzi az iz,erní gártásellenórzés folytatólagos felü$leletét, vizsgáIatát és értékelését.

A termék teljesítménye állandóságának vizsgálati, ellenórzési és értékelési eredményeit a
CKTI -6 8 / I 5 / 20 I S munkaszámú Ertékelési j elentés tar talrnazz.a.
Ezen tanúsítvány alapján a 5zártó a teljesítmén5myilatkozatot kiallíthatja és a CE jelet a terméken
elhelyezheti. Ez a tanúsítvány feljogosítja a $lártót a CEMKUT Tanúsítási embléma alkalmazására.
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A tanúsítvány azonosítója:

A tanúsítvány érvényessége:

Kiadás dátuma: 20 18.03.28.
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