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Teljesítménynyilatkozat 
Baumit  Gipszes vakolat könny ű 
(Baumit Ratio Glatt L) 
  
Teljesítménynyilatkozat száma: nr.:5945752001590  

 
1.   A termék egyedi azonosító kódja : 
 

Baumit Ratio Glatt L 
 

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: 
A gyártás dátuma a csomagolás oldalára nyomtatva található meg nn.hh.éééé.hh formában  
(Gyár, FPA nap, hónap, év – óra, perc ) 
 
 

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

 
Könnyű, gipszes beltéri vakolat gépi feldolgozáshoz, belső felhasználásra 
 

4.   Gyártó neve,bejegyzett  kereskedelmi  neve,  illetv e  bejegyzett  védjegye,  valamint  ér-
tesítési  címe  a  11.  cikk  (5) bekezdésében  el őírtaknak  megfelel ően: 
SC Baumit Romani Cim SRL 
B-dul luliiu Maniu nr. 600 A, sector 6  

5.   Adott  esetben  annak  a  meghatalmazott  képvisel őnek  a neve  és  értesítési  címe,  ak i-
nek a megbízása körébe a  12.  cikk (2) bekezdésébe n meghatározott feladatok tartoznak : 
- 
 

6.   Az  építési  ter mékek  teljesítménye  állandóságának  értékelésére  és  ellen őrzésére  
szolgáló,  az  V.  mellékletben  szerepl ők szerinti  rendszer  vagy  rendszerek:  
 
SR EN 13279-1:2009 szerint 
Első Típusvizsgálat száma: nr. RI-01-RGL 
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  

Besorolás: B4 50/2 SR EN 13279-1:2009 

Tűzveszélyességi osztály: A1 
SR EN 13501-
1+A1:2010 

Nyomószilárdság: ≥ 2 N/mm² SR EN 13279-2:2005 

Hajlítószilárdság: ≥ 1 N/mm²  SR EN 13279-2:2005 

Kötési id ő kezdete: ≥ 50 perc SR EN 13279-2:2005 

Közvetlen hangszigetelés: NPD SR EN 13279-2:2005 

Hővezetőképesség: 0,47 W/(mK)  
 

SR EN 13279-1:2009 
5.1.4. 

 

 
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): 
 
 
 
 
                                                      Florin Popescu, Director Tehnologii si Calitate 

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

 
 
 
 
 
 
            Bukarest, 2013-07-01. 
 (a  kiállítás  helye  és  dátuma )                                                
  
 
 




