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A-16312014

NME

NEMZET! MŰSZAK ÉRTÉKELÉS
A termék megnevezése:

DRYZONE@ falszigeteló krém

A termék tervezett
fe! használási területe

Kapil!árisan felemelkedő nedvesség elleni utólagos
szigetelésként

:

Termékkör:

Membránok, beleértve a folyadékkéntfelhordottakat és a
készleteket is (víz- és/ vagy vizgőz-szigetelési célra}

A termék gyártója:

Safeguard Europe Ltd.
6 Redkiln Close, Horsham, West Su§sex, RH 13 sQL
Nagy-Britannia

A gyártó meghatalmazott
képviselóje:

BlTlMPEx Kft.

Kft.

A termék ÉMl Nonprofit
szakrendi jelzete (SZRJ):

ílí6Budapest,

Építészu.8-í2.

1,16.2,4.

NMÉérvényességkezdete": 2014. 12. 10.

3*J

Z24-.

Budavári zoltán
műszakiértékelő iroda
vezető

A Nemzeti Műszaki ÉrtéXetés6 oldalt és - db számozott mellékletet tartalmaz.
" Az NMÉ érvényességefeltételhez kötött, Az tttvtÉ érvényességeaz ÉMlNonprofit Kft, honlapján (www,emi.hu)
ellenőrizendő.
Ez az NMÉfelváltja az A-58t2O12 számú, 2012. 06,13. érvényességikezdetű Éur-t.
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NEMzETI nnűszlxl

ÉnrÉrelÉs

JoGl szneÁLyozÁs ÉsÁ-rnlÁruos reltÉtelex
Ezt az tltr,tÉ-t az ÉnlltÉpítésügyiMinőségellenőrző lnnovációs Nonprofit

Kft.

állította,ki.

2.

az építésitermék építménybetörténő betervezésének és beépítésének,ennek
során a teljesítményigazolásának részletes szabályairólszóló 27512013 (V!l. 16.)
Kormányrendelet,
Hivatal kijelölése
Kereskedelmi Engedélyezési
(MKEH-1 2 8l22t2O13tFHÁ), valamint
az A-5812012 jelzetű,2012.06.13, érvényességikezdetű,2017.06.30-ig érvényes
EME, illetve az A-16312014 ielzetű, és 2014.12,10. keltezésű Első Típusvizsgálati
Jegyzókönyvben részletezett adatok alapján,
Az NMÉjogosultja az építésitermék gyártója.

ó.

Az NMÉ jogosultja az NMÉ-t nem ruházhatja át másra, Az NMÉcsak a

a

Magyar

4.

feltüntetett
rtási
helyeken
előáll
ított
termékre
vonatkozik.
9yá
A termék gyártója, vagy meghatalmazott képviselóje köteles bejelenteni, ha a termék
gyártási körülményei
lényeges jellemzói, alapanyagainak minősége, vagy
megváltoznak és köteles kérelmezni az NME felülvizsgálatát és szükség szerinti
módosítását.

5.

PE ÉMlNonprofit Kft.

a

visszavonja a termékre vonatkozó NMÉ-t a gyárlő vagy
meghatalmazott képviselőjének kérésealapján, piacfelügyeleti hatóság határozata
alapján vagy az NME tárgyátképező építésiterméket lefedő harmonizált szabvány a
3O5|2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint
pá rhuzamos hatályosság idószakának leteltével.

Az NMÉ-t az ÉMl Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a gyártó vagy meghatalmazott
képviselójének igénylésealapján

-

utólagos igénylésesetén külön díjazás ellenében

angol, német vagy francia, esetleg más nyelvű fordításban

Jogérvényességialap az NMÉ magyar nyelvú kiadása.
7.

8.

is

kiadja.

Az NMÉ-t csak

teljes terjedelmében szabad másolni, vagy más adathordozón
közreadni. Kivonatos közléséhez az ÉUlNonprofit Kft. írásos houfiárulása
szükséges. Kivonatos köz]és esetén ezt a tényt fel kell tüntetni. A reklám ismertetők
szövege és ábrái nem lehetnek ellentétben a Nemzeti Műszaki ÉrtéreÉs
tartalmávat,
és nem adhatnak okot félreértésre.

Az NMÉnem

helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához,
beépítéséhez,
használatához külön jogszabály által elóírt egyéb szükséges
engedélyeket, igazolásokat (pl. környezet- és vagyonvédelmi, közegészségügyi,
építésihatósági), és a termék teljesítmény állandóságával kapcsolatos
dokumentumokat (p1. termék tanúsítvány, üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány,

terméktípusmeghatározásának

jegyzőkönyve, teljesítménynyilatkozat).

9,

Az NMÉalapján kiadott teljesítménynyilatkozat nem jogosítja felsem a gyártót, sem

10.

Az NMÉnem a termék adott felhasználásra való alkatmasságát állapítja meg, hanem
alapvetó jellemzók teljesítményéread értékeketa teljesítménynyilatkozat alapjául. A
termék a gyártó által kiadott teljesítménynyilatkozatban rögzített teljesítményei
alapján olyan építményekbeépíthető be, ahol megfelel az elvárt műszaki

annak meghatalmazott képviselőjét a CE jelölés feltüntetésére a terméken, annak
csomagolásán, vagy kísérődokumentumain.

teljesítménynek.
NMÉ:A-163/2014
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ADAToK

1.1.

A termék gyártási helye(i)

A NEMZET! MÚszAKl ÉnrÉreuÉsne
VoNATKozÓ EGYED| FELTÉTELEK

1.2.

Safeguard Europe Ltd.
6 Redkiln Close,Horsham, West Sussex, RH í3 5QL
Nagy-Britannia

A termék leírása
DRYZONE@ falszigetelő krém olyan alkiloxszilánt és aminófunkciós sziloxánt
tartalmazó vizes emulzió, amit közvetlenül aíalazó habarcsba egymástól 120 mm-nél
nem nagyobb távolságban, vízszintes vonalban kialakított furatokba belövő pisáoly
fecskendeznek be, majd habarccsal lezárják a furatokat.
seg ítéségével
Alapanyag jellemzők ((23 * 2)'C, (50

t

5) r.H.%):

Jellemzók [mértékegység](vizsgálati módszer)
Megjelenés (szem revételezéssel), szag
Súrúség19/cm3] (PN-B-301 7 5:197 4)

M icrosilan falszigeteló
koncentrátum

fehér pasáa
0,93

t

3%

Viszkozitás (MSZ lSO 2555:199í)

450000-550000 cP

Gyulladáspont (BS 3900-A9: 1 986)

74"c

Nem illóanyag tartalom
pH érték(pH mérő múszerrel)

í.3.

Safeguard

Nem került meghatároásra

8t1

A termék tervezett felhasználásának a leírása
Kapillárisan felemelkedő nedvesség elleni utólagos szigetelésként.

2,

ALAPVETÓ TERMÉKJELLEMZÓK, TELJESíTMÉruY ÉsÉnrÉrelÉsl
MÓDSZEREK

2.1.

Mechanikai szilárdság és állékonyság

2.2.

Tűzbiztonság

NMÉ:A-163/2014

ProjeKszám: Ég-ezgge_os 694-201 4
KBiA-xX|-04.3_2ot +.oz. t g_rurrlÉátat

Il,

Llurr
-n.

NEMZETI mÚsznrc

-a

ÉnrÉreuÉs

aPfr §licn rtiósÉ6a*{óuö

tilov^ctós loxplorn

2.3.

rlí.

Higiénia, egészségés környezetvédelem
Veszétyesa nyag-tiartalom,
kibocsájtás
- Aminófunkciós sziloxán
- Alkiloxszilán
Y ízzár óság, nje ktá ás
hatékonrrsáoa
i

telítettsége

kezdeti víztaszító hatás

2.4.

-

o/o

(m/m)

nedvességtartalom

csökkenés
íalazal relatív
nedvességtartalmának
csökkenése legalább 25 o/oos csökkenés a kiindulási
állaoothoz kéoest
NPD*

lníektáló anvao víáelvétele

NPD

No Performance Determined

NPD*

-

WTA Merkblall4404lD
szerint

Éulsz340:1999
figyelembevételével
BS6477:1992
MSZ EN 1O62-3:2009

nincs meghatározott teljesítmény

_Biáonságoshasználatésakadálymentesség

2.5.

Zajvédelem

2.6.

Energiatakarékosságés hóvédelem

2.7.

Aíermészetierőforrások fenntartható használata

3.

lSO 16000-6 vagy azzal
egyenértékű egyedi eljárás
szerint

>5 7o (m/m)

<15

l

A furatminták nedvesség

*

Ertékelésimódszer

Teliesítménv

AIapvető iellemző

Éseu-eruónzÉsÉvel
A TELJESíTMÉNYÁuruoósÁcÁrunr ÉnrÉxEt-ÉSÉVEL
KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK

3.í. A

teljesítmény állandóságának értékelésére
és ellenőrzésére szolgáló

rendszer(ek)

A 99/90/EK bizottsági határozat alapján,
a30512011/EU európai parlamentiés tanácsi rendelet V. melléklete szerintl:
(3}

3.2.

rendszer.

A gyártó feladatai

3.2.1 Üzemi gyártásellenőzés (ÜGYE)
A gyártó köteles olyan ÜGYE rendszert kialakítani, dokumentálni és működtetni, mely
biáosítja, hogy a beépítésrekerülő termékek teljesítménye igazolható módon
folyamatosan megfelelnek jelen NMÉ-ben megadott értékeknek.

NMÉ:A-163/2014
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műsznxl ÉnrÉrglÉs

Az a gyártó, melynek a minőségirányítási rendszere megfelel az EN lSO 900í-nek,
és azt kiegészítia jelen NMÉ-ben előírt, az üzemi gyártásellenőrzésre vonatkozó
követelményekkel, úgy tekinthetó, hogy az üzemi gyártásellenózési rendszere
megfelel a követelményeknek,

A termékre vonatkozóan a gyártó feladata olyan üzemi gyártásellenőzési rendszer
kialakítása, működtetése, illetve ellenórzése, mely a termékek teljesítményének

állandóságát biztosítja.

Az üzem i gyártásellenőzési rendszernek tartalmaznia kel
az eljárás keretében szükséges feladatokat és ezek felelősét,
a személyzet képzettségéreés oktatására, a gyártó- és vizsgálóberendezésekre,
az alapanyagokra, a beszállított termékekre, a gyártási folyamatra, a felmerülő
nem megfelelóségek és reklamációk kezeléséreés az üzemi gyártásellenőzési
rendszer - gyártő általi - felülvizsgálatára vonatkoző szabályozást,
az üzemi gyártásellenózés keretében - a gyárlásellenőrzés vizsgálati terve
szerint - végzendő vizsgálatokat, melyek gyakoriságára és vizsgálati módjára
vo n a tkozó követe m é nye ket az alábbi táblázat tartalm azza.
l :

l

A vizsgált termékiellemzők
Súrűség[g/cm"l
viszkozitás tcpl

Minimális vizsgálati
ovakorisáo

Vizsgálati módszer

lso 2811-1
lso 2555
EN

gyártási tételenként

az üzemi gyártásellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményeinek
értékelését
a típusmeg határozás eredményeinek összevetésével.
3,2.2. A terméket kísérőtermékjellemzóinek megadása

A

termék csomagolásán vagy kísérő dokumentumain

_
-

Veszélyesanyag-tartalom,kibocsájtás
Vízzárőság, injektálás hatékonysága, Nedvességcsökkentő-képesség,
Sűrűség,
pH-érték
viszkozitás

termékjelle mzők értékeitkell megadni:

a

következó alapvető

3,2,3. Teljesítménynyilatkozat kiállítása

A

gyártó által kiállítandó nyilatkozatnak

tartalmaznia:

-

pontokba szedve -

a

következőket

kell

- a nyilatkozat azonosítószámát,
- a terméktípus egyediazonosító kódját,
- típus-, tétel- vagy sorozatszámot vagy egyéb ilyen elemet, amely lehetővé teszi
az építésitermék azonosítását,
- az építésiterméknek a gyártó által meghatározott rendeltetését vagy
rendeltetéseit,
- a gyártó nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét, illetve bejegyzett védjegyét,
valamint értesítésicímét,
- adott esetben a meghatalmazott képviselőnek a nevét és értesítésicímét,
NMÉ: A-163/20'l4
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-

az építésitermékek teljesítményeállandóságának értékelésére
és ellenőrzésére
szolgáló rendszert vagy rendszereket,
az NME-t kiadó szervezet megnevezését és azonosító számát, az általa kiadott
NMÉazonosítóját,
az építésitermékek teljesítménye állandóságának értékelésétés ellenórzését
végző kijelölt szervezet megnevezését, az általa elvégzett feladatok felsorolását
és a kiadott típusmeghatározás azonosítóját,
2. fejezetben szereplő teljesítményértéket 3.2.2. pontban megadott
jellemzőkre vonatkozóan,
az alábbi mondatokat:
Az A-163t2O14 számú NMÉ1.2, pontjában meghatározott termék
teljesítményemegfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárőlag a teljesítménynyilatkozatban
meghatározott gyárló (vagy meghatalmazott képviselő) a felelős.
a gyárlő (vagy meghatalmazott képviselő) nevében és részéről aláíró személyt
(név/beosztás),
helyet/dátumot/aláírást.

- a
3.3.

a

o
.

A kijelölt vizsgáló szervezet feladata

3,3,1 A terméktípusmeghatározása
A típusmeghatározás során az alábbi termékjellemzők 2. t$ezetben leírtak szerinti
vizsgálatára kerüljön sor:

Veszélyesa nyag-tartalom, ki bocsájtás
ízzárőság, nje ktá lás hatéko nysá g a, Nedvesség csökkentő-ké pesség,
Sűrűség,
pH-érték
viszkozitás
Y

i

A kijelölt szervezet a jelen NMÉ összeállításakor végzett vizsgálatok eredményeinek

felhasználásával elkészíthetia típusmeghatározási dokumentációt.
4,

MELLÉKLETEK

Az NMÉ-t készítette:

Szakmailag ellenórizte:

',^ \

\

'l
lóil1,.r.- .)L*\-'1
Projektvezető

NMÉ; A-163/20í4

í]

Törökné Horváth Eva ".*--..
szakmaiellenőr
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