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Teljesítménynyilatkozat 

Baumit  KlimaSpachtel 
 

 
Teljesítménynyilatkozat száma: 01-WBI-KlimaSpachtel  

 
1.   A termék egyedi azonosító kódja : 
 

Baumit Klimaspachtel 
 

2.   Típus -,  tétel -  vagy  sorozatszám  vagy  egyéb  ilyen  elem,  a mely  lehet ővé  teszi  az   
építési  termék  azonosítását  a  11.  cikk  (4)  b ekezdésében  el őírtaknak  megfelel ően: 

 
Baumit KlimaSpachtel 
 

3.   Az  építési  terméknek  a  gyártó  által  meghatáro zott  rendeltetése  vagy  rendeltet ései  
az  alkalmazandó  harmonizált  m űszaki  el őírással  összhangban: 

 
Vakolóhabarcs falaszerkezetekhez 
 

4.   Gyártó neve,bejegyzett  kereskedelmi  neve,  ille tve  bejegyzett  védjegye,  valamint  ér-
tesítési  címe  a  11.  cikk  (5) bekezdésében  el őírtaknak  megfelel ően: 
 
Wopfinger Baustoffindustrie GmbH 
Wopfing 156 
A-2754 Waldegg 
 

5.   Adott  esetben  annak  a  meghatalmazott  képvisel őnek  a neve  és  értesítési  címe,  ak i-
nek  a  megbízása  körébe  a  12.  cikk (2)  bekezd ésében  meghatározott  feladatok  tarto-
znak : 
Baumit Kft. 
H-2510 Dorog, Baumit út 1. 
Tfon: +36-33-512-910 
Tfax:  +36-33-512-950 
www.baumit.hu 
Illy Gábor, ügyvezet ő igazgató   

6.   Az  építési  termékek  teljesítménye  állandóságának  ért ékelésére  és  ellen őrzésére  
szolgáló,  az  V.  mellékletben  szerepl ők szerinti  rendszer  vagy  rendszerek:  
 
Rendszer 4 
 
 
 

 
7.   Olyan  építési  termékekre  vonatkozó  gyártói  nyi latkozat  esetén,  amelyekre  európai  

műszaki  értékelést  adtak  ki: 
 

      - 
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8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:  
 

Alapvet ő tulajdonságok Teljesítmény Vizsg álati szabvány  

Jelölés: GP – CS II EN 998-1 

Tűzveszélyességi osztály: A1 EN 998-1 

Nyomószilárdság: CS II EN 1015-11 

Húzó- hajlítószilárdság: ≥ 0,15 N/mm² - töréskép A, B vagy C EN 1015-12 

Vízfelvétel: W 0 EN 1015-18 

Páraáteresztő képesség: (µ) ≤ 20 EN 1745:2002 

Hővezetőképesség λ10,dry: 

0,47 W/(mK) EN táblázatos érték 
 EN 1745 szerint P=50% 

0,54 W/(mK) EN táblázatos érték 
 EN 1745 szerint P=90% 

 

EN 1745:2002 

Tartósság (fagyállóság): NPD EN 1015-21 
 

 
9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítmé nye megfelel a 8. pontban feltü ntetett, 
nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meg-
határozott gyártó a felel ős. 
 
A  gyártó  nevében  és  részéről  aláíró  személy(ek): 
 
 
Dr. Hubert Mattersdorfer                                                  Mag. Wolfgang Marcher    
Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH              Geschäftsführung der w&p Baustoffe GmbH 

…………………………. 
           (név  és  beosztás) 

 
 
 
 
            Klagenfurt, 2013-06-20 
 (a  kiállítás  helye  és  dátuma )  
 
 
 
 
 
 
Forgalmazó részéről aláíró személy:                                               
  
 
 
Illy Gábor  
ügyvezető 
 
Dorog, 2015-12-01 
 
 
A magyar nyelvű teljesítménynyilatkozat 2 számozott oldalt tartalmaz, a német nyelvű teljsítménynyilatkozattal együtt érvényes. 
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