2. sz. melldklet Teljesitmdny nyilatkozat_v I 70724

TEU ESfTM ENY I{ YI LATKOZAT
cK-cPR-ro247 /L

a 275/2013. {Vll. 1e} Kr:rnrdrtyrendelet alapi*n

1.

A term6ktipus szabvd nyos megnevez6se:
Transzportbeton - a sz6lllt6lev6len meghat6rozott jeliil6s szerint

2.

Tipus-, t6tel-, sorozatszdm vagy egy6b jeliil6s, amely sz0ks6ges lehet az 6pit6si term6k azonositdsdhoz:
L6sd az 1. pontot

3.

Az 6pit6si term6k rendeltet6se a vonatkoz6 el6iriis esetleg a

gyiirt6 felt6telez6se szerint:
Tervezett 6s rendelt, a magas- 6s m6ly6pit6sben helyszinen k6szitett, el6re gy6rtott beton, vasbeton 6s

feszitett vasbeton szerkizetekhez 6s szerkezeti elemekhez az MSZ 4798-tt2004

(visszavont)

szabvdnyban meghat6rozott felt6telek teljesiil6se eset6n.

svirt6 neve 6s 6rtesit6si cime:
ruifu eAeon EV. 3873 caradna, Pet6fi u. 24.

4.

A

5.

A meghatalmazott k6pvisel6 neve, cime:
n incs

6.

Az 6pit6si term6k dlland6s6gainak 6rt6kel6s6re 6s ellen6rz6s6re szolgii16 rendszer (CPR) V. mell6klete
szerint): 2+ rendszer

7.

cyiirt6i teljesftm6nynyilatkozat a vonatkoz6 szabviiny iiltalszabiilyozott 6pit6si term6kre:
A CEMKUT Kft. gy:irtiisellen6rz6s-tanrisit6 szerv elv6gezte a gy6rt6 iizem 6s az iizemi gyiirtiisellen6rz6s
alapvizsg6latit, valamint folyamatosan u6.gzi az iizemi gydrtSsellen6rz6s folyamatos feliiSyelet6t,
vizsgilat6t 6s 6rt6kel6s6t a 2+ rendszer szerint 6s kiadta az ozemi Gyiirtiisellen6rz6s Megfelel6s6gi
TanUsitvAnyt.

8.

A teljesitm6nykovetelm6nyek 6rt6kel6se

A beton konzisztenciilia dtadelskor (mm):
A beton testsur(s6ge: megfelel
A beton e lta rthat6silga: ;lltaliinos
koriilm6nyek eset6n 60 perc

L6 nyeges jellemz6k:
A eviirt6 6ltalviillalt iitla

ilSrd

28 na

korba n

vizben td rolds eset6n

A beton vizzdr6sdga a beton.iel6ben megadott kovetelm6nyek szerint: megtelel
A beton fagyiill6siiga a beton je16ben megadott krivetelm6nyek szerint: megfelel
A term6k az elvdrt haszniilati 6lettartamot csak akkor teljesiti, ha a term6ket 616 hatdsok m6rt6ke nem
l6pi til a term6k jel6ben megadott kornyezeti osztdlyokra vonatkoz6 hatil 16 rt6 ke ket.

9.

Az 1. 6s 2. pontban meghat6rozott term6k megfelel a 8. pontban feltuntetett, tel.iesitm6nynyilatkozat
szerinti telj6sitm6nynek. A teljesitm6nynyilatkozat kiadiis66rt kiz1r6lag a 4. pontban meghat6rozott

gyiirt6 a felel6s.

10. A gydrt6 nev6ben 6s r6sz6r6l aliiir6 szem6ly:

Min6seg lrdnyitiisi Vezet6
UGYE Megbizott

