
Pl]HI-TARNOK
ÚT_ ÚS EÍDÉPÍTÓ XTT

Teljésítménynyilatkozat
27512013/(Vl1,16,) Korm. rendelet alapján

1, A terméklípus eoyedi azonosító kódja: Ac 4 kopó 50/70

2. Típusszám: Típusvizsgálat sáma '552/20í5'
3. Az építési terméknek a gyáító által meghatározott rendeltetése:
A2 Msz EN 1 3í 08-1 :2006/Ac:2008 Aszfaltkevérék. Anyagelóínások. Aszfaltbeton
tjtak és más foígalom által iárt leíületen használt aszfaltbetonok
4. Gyá.tó neve, címe: PUHl-TÁRNoK Út-és Hídépító KFT

2461 Támok, FehéNári ú134, Tel,:06-23-389-884 Faxi 06-23-389-984
5, A meqhatalmazott képviseló neve: Somogyi Lajos ügyvezetó igazgató

6. Az építési teímékek teüesílmény állandóságánák éítékelésére és ellenőrzésére szoloáló rendszer: 2+

7, Az MsZ EN { 3108-{ :2006/Ac i2008 Aszfaltkeverékek. Anyagelóííások, Aszfaltbéton harmonizált
szabvány szerint a NB 2071 számon bejelentett KTl Nonprofit Kft elvégezte a gyártó üzemi
gyártásellenőEésének kezdeti Vizsgálatát, és Végzi az územi gyáításellenórzés folyamalos felügyeletét,
vizsgálatát és értékélését. Ezen eüárások alapján a bejelentett tanúsító szeN kiadta a 207t-cPR-005
számú EK Územi gyáításellenórzési íanúsítványt,

8, Az eUrópai múszáki éítékelés hivatkozási száma: Nem éfielmezhető

lo, Az 1, és 2, poniban meghátározott teímék le|jesítménye megfelél. a 9.pontban feltüntetett, nyilatkozat
szerintj teliesítménynek,

E teljesítménynyilatkozat kiadásáéít kizárólag a 4. pontban méghatározott gyárió a felelós-

A gyártó nevében és íészéról aláíró személy: somogyi Lajos úgyvezető igazgató

§}u}it - TÁRNüK
ú,T- É§ .",l"í§ÉpíTó }:=:,

Támok, 2015,03.01.
(a kiállítás helye és dátuma)

,/- -"/n
somogyi Lajos

ügyvezető igazgató

9. Nvilatkozat szerinti teliesítménv, a teliesítménvkövetelmények éftékelése
Alapvető iUláidonságok Teliesítl Harmonizált műszaki előírások

Elóírt éítéuosztálvTénvleoes értél
szabadhézag taítalom V-.,: 3,0 % 2,9 üM o/ó

Msz EN í 3í 08-í :2006/Ac:2008

V-":í,5%
Vizérzékenység min lTsRsoo/o 87

5.6 mm-€s szitán átesett 10070 ,l00%

4.0 mm+s szitán átesett 90_100 % 95óÁ

2.0 mm+s szitán áíesell 50-80 % 65o/.

0,063 mm-es §zitán át€sett a-16 ok 131./.
kótóanvao iaítalom B min 3.00 6 3'1 m/m o/.

Kóíóanyag lélítettség VFB a4o/.



T€ljesítménynyilátkozat
27r2o13.(V]].16,) kom, rendelel alapján

1, A teméklípus goyedi ázonosiló kódj9: Ac 1r *opó 60I/0

2 Tipu§§zám: Tipusviaqálátsáma "$nl2o11'
3, Az épilési l€mékn€k 5 § yá nó á[ál meo háIáíozoll íe nd e lletése:
Az [rsz EN l3{03_1j2006,1Ac:2003 Asral*eveiék€li. Anyaoelóiás!. Aszfaltb.ton
Urak As ná§ íórgaloh áhal jáíl ienjl€ten ha*nát aszfahb€tono*
4. Gyánó neve. oimq PUHl-TÁRNox Ü-és Hldépíió kFí

2461 Támok, Féhéfuáh úl3,1, Fax: Oa23 339 934
5. A meohálalmá2olt képviséló névé sómo§yiLájos üoyvdet6 ioazqá,ó

6, Az épíiési lemékek l€ljesilmény állandósáqának é.ték€]ésére és elL.nózósóÉ 9o]qáló íand§zér 2+

7, Az Msz EN l3103_1:2006/Ac|200, A§r.llk€v.Ér€k. Anyaqélóírá9oL Asr.lt!.tón hámóniélt
szsbvány szednl 9 NB 2071 számon be]elenlelt KTl Nonpíofn xír dlvéqdné a §yádó úzémi
oyádásé]lénÓÉÁ§ének kézdeii vié§álalál, és véozi az üzemi oyá.tásellen6u és lolyámaios fel0oy.lelét.
viaoá]atát és éílékél&él, Ez€n eljáé$k alapjáí á béjé]éntén ianúsiló szeN kiadb a 2071_cPR405
9ámú EK Üuni qyáílás€ll€íÓEési i.nfulfuányi
3 Az éUíópá] mÚ9ákl éltékélÉs hi

1 0, A2 ] , és 2, ponlban meg háá rczotl témék lélj€sílményé mé!furÉ L á 9 pd nlba n Íell únleten, .yi]alkozal

Etéjésílúéíy.yi]áÜózá| kiádásáén k]záólag á 4 ponlbs. m€hátáózott qyánó a íéléló§

Á oyánó nevében é§ énéróláláló sÉmély: sóm€yiLaios úgyvez€Ió ioazgató

PUHI - TÁRt{oK

(3 kiállllás h9 Veés dálum.]

l1,2 frnas *iláí áteseí

0,063 mm+s sziiá. fiesn



,@*
ú-r as HIDIDiTó m

Teljesitríénynyil6ikoat
275/2013 Ml l6,) Koím,.endelelarapián

1 A lemékllpB égyed] azonosnó kódia] Ac l ] topó(F) !or0

3. A, ép'lé!i léfréknék á gyáfu á]b
AszrahkeEék, Ányaq€lirll&ók, kzlahbeb

Ubk & ná3 roqalom átal ián ienl
4. Gyáó neé, .tme] pUHlTÁRNoK l]ks Hldéplió kFr

2€1 Táhok, F.héMíl ,li 34,
5. A meghab]naod kdpü*ró nee: somogyi Lajc úg}ezdó igazgdó

bejeledet Kn NonpEfil Kfi dégene a gyáfu Demi
9yá dá* knóÉé.én* kézdeli üa!á í2é3 fobt hálos íelúgyere€i
Vi6gálabl6 éd*ded F,en e!áé$k alapján a béFlénfr b íó 9é! kiadb a 2o7liPR{os
számú Ek ij&mi qyrrrá*&n6uési bn,lslbányl,

a p? .uíóp.i mGzaki éíék.lé9 hivá

10 A21 és2 pönban n.qMlroatienék leli6llményé meolelél..9,p

E leli*lbénFvi arbal k]adásáén k

hmély somogyi Laios Ugr! dó igy9Jló

PuHl - TÁRNoK
úT" És H'DÉPIíó KFr

/-_

op6!mma*iúnátrd



,W'=*
úT És HiDÉPiró KíT

Teuesítménynyllatko2ai
2712013 (Vrr,l6,) Kom. íende]el.|!pján

1, A leméktlpus egyedi azonGíló kódja] Ac 11 köló 50/70

2. TipUSzám Els6 tipusvizsgálat sáma "64'
3, Az ép ési leméknek a gyánó á[al m€h.lárczoll rendelt€Ié*:

3Aszíakkéwlékék, Anyágél6Ílások, Aszlaltb€lon
Ubk é3 ná. forqálón ált l iá. ré
4, Gyánó neve, oime: PUHITÁRNoK Úl.és Hidépiló xrt

2461 Táínok Fehéfoáíi út 34,
5 A mé{hátalmazóí képviséló n.vé: sóm@y] Láios úqwezéló ioa.qaú

6, A2 éplIési temék€k leljsllmény állándósáoánrk éítékeléséÉ és élloí62éséÉ 9ólqáló íénd9éí: ,+

7, Az Msz EN ] 3l03l:200c/Ac:2O0B Aszíallk€veék€k Anyaoelóiá§o* , Ászfallbélon hámo.izálI
9ábvány,éinl á NB20719áúón €dé en KT|Nónprolitl(í elvéqeag a qyánó úzen]
q yá íáellénÓzésén. k k€zdé]li vizsg á lálát, és Véqzi e üzémi oyáításellén ó 2á9 fo lyá ú á,os le |ügyelel6,
vizs!ól9lá| és énékelésél. Ezen eljánÁsok alapján . b€j€lenlett tg.úsltó szeN kiadtá á 207l{PR{05
9ámú Éx Ü*mi qyárlás€ll.nóEési lanlt.l§ányt.

3. A2 euópái m úszáki éíté k€]ós hivatkoási 9á m á: N.m édélné2h.ló

,]0 Az1 és2 pónlbán meghaláíozon lemék leljesihénye megfele], á g.ponlbrn féltüntetell, nyilalko2ái

E lel]*|tménynYilákozái kiádásáé ozon §yánó a lelelös

ó személv sonogy L.ps 0or"P2"'ó loá7oáló

PuHl _ TÁRNoK
úT- És HíDÉP|Tó kFr

(á kiá lllás helye é§ dálumá)

l,,/_,,

16.0 mm {. szilán átes€n
l1.2mm€§ 92 án ál.sét

0.063 mm+s szirán ál€s.lt



:M-;=.<
úT_ ]É]s iDÉPiró (í'í

Téljesítménynyilatkozat
275l20j 3(vll,1 6.) Kom, íendelété álapján

1 At€méktipusegyddiázonósltókódja:Ac16kopó(F)50/70

2, Tipusszán: Tipusvizsqáarsúfrá "465/20i4'
3 Az épilés lerméknek a oyáító álla L mgohalá rczoti rendelIelé*
A2 Msz EN r3103_1:2006/Ac|200rAszaall*éEék€k. Anyagcl6liá
Ul.k és más 

'olqálom 
áild Én lcrúl.tclGn hasmált ..rálih€lonol

-{, Gyánó neve, címe: PUH,TÁRNoi< l]tés Hidépíló XFl
2161 Támok F€héfráíi,]t 34

5 A m.ohatáLmazóti képvis.ló n.VR: somdqyi Lájós úoyvézdó iqazqaló

6 Az éaílási lemékek téliésílúény á lá ndósáoá nák énékelésére és ellen ó zésére szolqá ló rendszer: 2+

003 A§2í.hké@lékék, Any.g.lóiésók- AsrálIbébn hamonizáli
Mbvány 9élidl á NB 207] 9ámon béjélentn xTl Nó.póíil Kli élvégéáé a gyáíló üzemi
gyá.tásel]enÓzésének kezdeli vizs9á1.1ál és végzl a2 uzémi oyánáss lénórés lolyámálos f.]úoyelelé1,
Viz€áláüt és édékélését Ezen e jáíások a a pján a beielenl€ Iánúsitó 9eN kiadt. a 20714PR{05
námú Ex ÚÉml gyáná§éllénóné.i bnúsibányr,

Neménehezheló

] 0. A2 1 . és 2 pónl bán m.qhálá ózón kmék le li6íl m énye m gofelel, . 9. p.nlban ÍellúnteIen nyilálkozál

E leljesilmé.ynyilálkoz3t ki5dásáén kEáíólao á 4, poitbán meoháláíózolt gyálló á félélös

A oyánó néVábéi és é9éról áEnó szemé y: somoqyi Láj6 ú§yv€zéló igazo.tó

PUH| - TARNoK
fi_ És Hí§ÉPlíó KFí

./, -"y'7- 2
(á kiállilás helyé és dáIUma)

16.0 mn3s s.ilán áles€n



béFlénfr xn ibnpbfi l(ll élvégézé a gyáió Démi
gyáíá$lén62ésAnék kezdéli vizsgájabl, és Végzi a2 ozémi oyáliásel|én6rés fulyanálös Íelü€yé]eé,
Vi2sgálaá e éftkdé*l Ezen eljáÉ$k alapján a béjéledétbfu ó9é
EK {i&mi gyá.lft Gllénduési iánú.'lványl.

,kozá.i.záha: Néd e€hezhotó

5g
íJT_ És HiDÉPiró m

TeüBitménynyilatkoat
275/201 3 lvll 1 6.) Kom hddét aláp]án

l A bmékllpB egyedi aomsl,ó kódja] Ac 22 daP {F) §Or0

2.Tlpusám:rlpBviz.gáds'áDá3íd,01."

Utlr É. nás ío§.lom tli.l ja.l krül.t n hr§znált l*f.nbétonol.
4, cyánó nw., cíne PUHLTÁRNoK úrés HldéPhó KFr

2,161 íámok, Fehé áliút34. Tel,]0s23-339.634
: somoqyi Lajc ügwaéa ig&gdó

6 A, épnési bmék* bliesltnény á zósérc 9olgáló rendsu í: 2+

bm ék blj6 hénye meglelsl a g,ponlban feltdélét, nyilaüozat

E blj€sllmónyl'yilaüozd ldadááén tizáíóhg a ,i ponlban meghabfuzod gyádó a lélelfu

A gyádó néVében e .észéíól aláró szémély] somó§yi Lajc úqwéd,ó iga2gáló

PuHl - TÁRNoK
lrl_ És HloÉPlró KFr

/ 
-""/, -



úT- És EiDÉPiTó KFT

Teljesítménynyi latkozat
27512013, (Vl1.16.) Kom, rendelet alapján

1. A teíméktíp|]s egyedi azonosító kódja: Ac 22 köt6 (F) 50/70

2, Típusszám: Típusvizsqálatszáma "555/2015"
3. Az építési terméknek a gyárló állaI meghatározott rendeltetése:
Az Msz EN 13í 08-1 :2006/Ac:2008 Aszfaltkeveíékek. Anyagelőííások. Aszíallbelon
Uíak és más forgalom által iárt teíületen használí aszfaltbetonok
4, Gyártó neve, címe: PUHl-TÁRNoK Út-és Hidépítő KFT

246l Tárnok, Fehérvári út 34. Tel,:06,23-389-884 Fax: 06,23,389-984
5, A meghalalmazott képviselő neve: somogyi Lajos ügyvezető igazgató

6, Az építési termékek teljesítmény állandóságának éÉékelésére és ellenól-zéséíe szolgáló rendszer: 2+

7, Az Msz EN í3í08-í:2006/Ac|2008 Aszfallkeverekek. Anyagelóírások. Aszfaltbeton harmonizált
szabvány szerint a NB 2071 számon bejelentett KTl Nonprofit Kft elvégezte a gyártó üzemi
gyártásellenőíz ésének kezdeti Vizsgálatát, és Végzi az üzemi gyártásellenó-2és folyamalos íelügyeletét,
Vizsoálatát és értékelését, Ezen eüárások alapján a bejelentett tanúsító szerv kiadta a 20714PR405
s2ámú EK Územi gyártásellenőrzési tanúsítványt.

8. Az euíópai műszaki értékelés hivalkozási száma: Nem értelmezhető

9, Nvilatk07at szerinli leliesilmenv. a teliesitménvkövetelménvek éílékelése
Alapvetó tulajdonságok Teliesítménv Hármoni7áll műs7aki előírások

Előírt éíték/osáálv
szabadhézag tartalom V..^: 5,5 o/o 5,2 Nlv) o^

Msz EN { 3l08-í:2006/Ac:2008

V-,.: 3,0 %

Vízérzékenység min lTsR7O% a2,ook

3í,5 mm-es szitán átesett 1oov" 100o/.
22_4 mm-€s §zitán átesétl 90_100o/. 96./"
2.0 mm-és szilán átesett 20-40% 25a/"

0,063 mm-€s szitán átesett 4-a./. a,1%
kölóanvao taítalom Bmin 3.00 3,91 m/m ó/o

Failagos nyommélyséq PRDAR7o PRDAlR 5ó

Fáradási éllenállás eNR

10, Az 1. és 2, pontban meghatározolt termék leljesílménye megfelel. a 9.ponlban íeltüntétett, nyilatkozat
szérinti teljesítménynek,

E leljesítménynyilatkozat kiadásáéri kizárólag a 4, pontban meghátározott gyártó a felelős,

A gyáíió nevében és részéről aláífó személy: somogyi Lájos ügyvezetó igazgaló

Pli${l - TÁRhtOK
l'ta,_ +§ !;r\É;:T^ ?.-_

//
/- -,,"')2

- SomoqYi Lalos

üqyvezetó igazgató

Tárnok, 20,I5.03.01,

(a kiállítás helye és dátuma)



úT- És HíDÉPiTó KFT

Teljesítménynyi latkozat
2751201 3.(Vl1,16.) Koím.rendelét álapján

1, Aterméktípus egyedi azonosító kódja:Ac 22 kötő 50/70

2,Típusszám: Típusvizsgálátszáma "558/2015"
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
A2 Msz EN 13108-1:2006/Ac:2008 Aszfattkeveékek. Anyagelőírások. Aszfaltbeton
Utak és más íorgalom áttáliárt t€rúletén ha§ználl aszfaftbelonok
4. Gyártó neve, címe: PUHLTÁRNoK Út-és Hidépítő KFT

2461 Tárnok, Fehérvári út 34, Tel,:06 23 389-884 Faxl 06-23,389 984
5. A meghatalmazott képviselő neve: somogyiLajos ügwezető igazgató

6, Az épíésitermékek teljesítmény állandóságának értéke|ésére és ellénőrzéséí6 szolgáló lendszer: 2+

Tárnok, 2015,03,01 ,

(a kiállítás helye és dátuma)

7, Az Msz EN í 3,108-í:2006/Ac:2008 Aszíaltkeverékek. Anvagelőirások. Aszíaltbelon harmonizált
szabvány szerint a NR 2071 számon bejelentett KTl Nonprofit Kft elvégezte a gyártó üzemi
gyártásellenőrzésének kezdeti Vizsgálatát, ésvégziaz üzemi gyártásellenőrzés fo|yamatos felügyeletét,
Vizsgálatát és értékelését, Ezen eljárások alapján a bejelentett tanúsító szeN kiadta a 2071-cPR-005
számú EK Üzémi gyártásellenőrzési tanúsítványt.

8. Az eUrópai műszaki értékelés hivatkozási száma: Nem értelmezhető

'l0, Az 1- és 2, pontban meghatározotttermék teljesítménye megfelel. a 9,pontban feltüntetett, nyilaikozat
szerintj teüesítménynek,

E teljesítménynyilatkozat kiadásáéít kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős,

A gyártó nevében és részéíólaláíró személy: somogyi Lajos ügwezetó igazgató

piJF|l - TÁR}.iC}K
f" ,

,/- ,,1-1)-}
somogyi Lajos

úowezető igazoató

9 Nvilátko7at §7érinti téIiesítménv atél éítékélésé
Alápvető tulaidonsá§ok Teliesítménv Harmonizált műszaki elókások

Előírt értéldoszálv Ténvleoes éítél
szabadhézag tartalom V.-: 5,5 % 5,4 NM./r

Msz EN í 3í 08-1 :2006/Ac:2008

Vmn: 3,0 %

Vízérzékenység min lTsR7oo/o 7a,0o/o

3í.5 mm-€s szitán átesett 10o% ,1ooó/^

22.4 mm-€s szitán átesett 90 1o0% 97o/.

2,0 mm-€s szitán átesett 2040% 27vó
0,063 mm+§ szitán átesett 4 a!/a 8,4o/.

kötóanvád lartalom Bmin 3 0 3 7a mlm oÁ

kötőanvao telítettséo VFB 63


