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. A terméktípus€yedi

l. 1

6.)rorm. re{ldelet alapján

azono§ító kódja|

cK

2. Recept azonosító száma: 0000
3. Az épité§i termék gyártó áttal meghatározott rendeltetése az alkalmazandó

müsiaki elöííás§ai bsszhangbana

l]Fáryaszerkezetek kötóanyag náküli é§ hidraulikus kötöonyágú glaprétegei
Úí 2-3.2mi2007 :ÚT 2-3.207:2007 Müszáki elóíésban megha,tároEotlak szerint

cime:

PuHI-TÁRNoK KFT 246,t Támok, Fehérvá.i út 34,
06-23-38$884, FaxoG2}38+984
5. A meghatalmazott képviséló neve: som€yi Lajos 0gyvezetó igzgató

4. A gyáító neve

Tel.:

6. Az építésiteímékek
teüe§ítínénye állandóságának érÉkelésére
és ellenórzésére
szolgáló
'4'
Az ozemi gyártáséllenórzé§ A PUHI-TÁRNoK KFT sajá laboratóriuma végzi
kiépítettés Tanúsított Üzemi Gyártás€Ilenózési Rend§zeóen f€laltak szerint

rendszer

7. Nyilatkozat szednü teliesitmény, téliesítrnénykövetelmények érÉkelése

ckt

Tejie§ítínénv
Elöíít érék
Ténvleoe§ érték
N/mm'
4,8 N/mm'
2

llvomoszll. le erlzo ene(e
3ementtarblom

min.í - } ko/m"

ris§beton testsűrúséqe

min.í - } ko/m"

(száritoü beton tests0rílséqe
J mÉx

min.í - } ko/m"
í463 mm

NPD
2258 ko,|m'
213/'kalín"
32 mm

Műszaki elóírás

Uí 2-32h,2oo7

1-é.s 2, pontban meghatáíozoü termék tel.iesíínényem€íeIel a 7, pontban fettüntetett,
nyilatkozat szerinti teljesíbnénynek

Az

E teljesítménynyilatkozat kiadásáéíi kiárólag a 4. pontban m€határozott
személy somogyi Lajos ügyvezetó igazgató

A gyártó részéól aláíó

gyáító á €lélós.

PUH| _ TÁRNoK
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úT- É§ HlDÉPrío

Támok, 2017,03.01.

/_
som€yi Lájo§
ogwezetó igazgaió
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l_

16.)Kom_ rendelet alapján

í . A terméktípusegyedi azonogííó kódja:

ckt - 4

2. Recept azonoslió száma: 000-4
3, Az épiÉsitermékgyáfió á[El m€hatáíozofi rendelteté§e az alkalmazaMó
mliszaki elöíÉs§al ö§szhangban:
tjsárya§zerkezetek köt6anyag nélküli és hidraulikus kötöanyagú alaprét€ei
Úí 2-3_206'2@7 Í)T 2-3.2o7:2oo7 Műszaki elöírásban meghatározottak széíint

4. A gyáító neve

cime:

PUHI-TÁRNoK KFT 2461 Támok, FehéNáíi ű 34,

Tél_: 06_23€8$884,

Fax0&2&38$984
t]zgató

5. A meghatahazott képviseló neve: somogyi Lajos 0gwezetó

6. Az építésite.mékek teljesitínényeálhndóságának értákeléséreé§ ellenözésére
szolgáló rendszer: "4'
Az 0zemi gyárÉsellenórzés A PUHITÁRNoK xrt saját laboratóriuma végzi
kiépltett é§ Tanúsított územi Gyártá§elbnórzési Rendszeíben

í€laltak szerint

7, Nyihkozatszéíinü telje9íínény,teüesíínénykövete|mények értékelése

cki - il

Teliesítrnénv

\yomószil, jellemzó értéke
cémenttartalom
rissbeton testsiirúséoe

kjsárított beton tesbúrűséoe
D max

Előírt érték

4 lümm2

Müszaki elóIrás

Ténvbqes érték
6.8 N/mmz

min.í - ) ko/m'

NPD

min.( - ) ko./m'

22§

min.í - ) ko/m'

2138 kq/m"
32 mm

14_63 mm

a. }c 1 .6 2. ponlban meghaÉrozott te.mék teüesítrnénye m€iebl
nyilákozat szerinü ielje§ítrnéJynek

kolmo

a 7, pontban íeltuntetet!

E teljesltínénynyilatkozat kiadásáéít kiárólag a 4. pontban m€határozott

A gyártó részéó aláíró

személy soíítogyiLaio§

UT 2-3-2É..2oo7

ogyvezetö i]azgaíó

gyártó a íelelós.

PUH| _ TÁRNoK

t]T- É§ HlDÉPiTó
Támok, 20í 7.03,01,

,/- _ l",/

somogyi Lajos

0gweze6 Qegató

|€í
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,1.

A terméktipus egyedi azonosító kódja: tran§zpoíibeton a szállítólevél szerint

2. Tipus, télel,receptura kód, so.szám qyáítá§i idó: a szállílólevél alapján
3. Az épité§i termék gyártó által m€határozott

rendeltetése az alkalmazandó

haímonizált müszaki elóírássál ö3szhangban:
Belon é§ vasbeton szé*ezeték épitéséhezaz Msz 47,1+1982
szabványbon meghátározott kitái osdályok szerini
4. A gyáíló neve

cime:

PUHI-TÁRNoK KF.r 2461 Támok, Fehéívá.i út 34.

5. Az építésitermékek téliesíiményeállandóságának édékeléséreés ellenöEésére
szoloáló rendszer: '4'
A gyáítósellenórzést á PUHI_TÁRNoK KFT saját laboEtóriuma végzi
kiépíteltésTanilsítoti üzemi Gyáításellenórzési rendszerben foglaltak szerint

4

c6

Msz 4719:1982 szeddi szilárdsáqi osztálvok
8

Transzpofi b€ton
16

8

21

c ío

12

c16

c20

c25

szemnaqvsáqa
32

MsZ 471+3:1986 szeíinli konziságncia osáálv

N

KK

(

7 E télje§ítménynyilatkozatkiadásáéít kizóólag a,|. pontban megh8táíozott gyáító a íéleló§.

A gyáító részéról aláíó személy:

Támok 2017.03.0í.
(a kiállítás helye és dátuma)

somogyi L4os ügwezetó iqazgató
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/- -"Z?'som€yi
Lajos
ügyvezetó igazgátó

