
                       TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT  
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU rendel ete alapján és a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendele te szerint 

oldalszám: 1/1 

 
 
1.  A termék típusa :      ANZO olajfaló hidrofób duzzasztott perlit PNH  
(A termék egyedi azonosító kódja.)  

 
2.  Típusszám:  EPH EN 14316-1-LD 90 - PS(0,125-3,0) WR220  további azonosító adatok a min őségi 
bizonyítványon  
(Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen e lem, amely lehet ővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében el őírtaknak 
megfelel ően. ) 
 

3.  Rendeltetés:  Olaj és egyéb folyadékok felitatása vízfelületekr ől, 
vízben emulgált veszélyes anyagok kisz űrése. Sz űrési segédanyag.  
(Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó har monizált m űszaki el őírással összhangban)   
 

4. Gyártó neve: ANZO KFT  
H-3525 Miskolc, Szivárvány u. 2. 
Tel: +3630 9251450 
Fax: +3646 320910 
www.anzokft.hu  
(bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett v édjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) be kezdésében el őírtaknak megfelel ően.) 
 

5. Képvisel ő(forgalmazó) neve: ANZO KFT 
H-3525 Miskolc, Szivárvány u. 2. 
Tel: +3630 9251450 
Vészt ői Zoltán, ügyvezet ő  
(Adott esetben annak a meghatalmazott képvisel őnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása k örébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
feladatok tartoznak:) 
 

6. Tanúsítási rendszer: 3 rendszer 
(Az építési termékek teljesítménye állandóságának é rtékelésére és ellen őrzésére szolgáló, az V. mellékletben szerepl ők szerinti rendszer vagy 
rendszerek:) 
 
 

7. Bejelentett szervezet (hEN):  SZIKKTI Labor Szilikátkémiai Anyagvizsgáló-Kutató K ft.  
H-1034 Budapest,Bécsi út 122-124. NAT-1259/2011  
(Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén) 
 
 

8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:  

Alapvet ő tulajdonság Teljesítmény jelölés Vizsgálati szabvá ny 

Tűzvédelmi osztály A1  MSZ EN 13501-1:2007 

Páraáteresztés ( µ) 3  MSZ EN 14316-1:2004 

Hővezetési tényez ő ( λd) 
W/(mK) 

0,032  MSZ EN 12667:2001 

Hővezetési ellenállás (R d) 
m2K/W 

1,56 (d=5cm)  MSZ EN 12667:2001 

Laza halmazs űr űség 
Kg/m3 

90 ± 15% LD 90 MSZ EN 1097-3:2000 

Szemcseméret  
mm 

0-3,0 PS(0,125-3,0) MSZ EN 933-10:2012 

Víztaszító képesség 226 ml WR 220 MSZ EN 14316-1:20 04 

 
9. Nyilatkozat :  Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítm énye megfelel a 8. 
pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesít mények. E teljesítménynyilatkozat 
kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a fele l ős.   
 
 
Vészt ői Zoltán s.k. 
Ügyvezet ő 
                        
Miskolc, 2014.március 01. 
  


