
Amiantit Germany GmbH 
 
Am Fuchsloch 19 
04720 Mochau 
Deutschland 
 
 
 

Teljesítmény-nyilatkozat 
az 

 
Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete (CPR rend.) és az építési 
termékek magyarországi forgalmazását szabályozó 275/2013 (VII.16.) 
Kormányrendelet szerint. 
 

1. A termék típus azonosító kódja: 
FLOWTITE csatorna és nyomócső rendszer 
 

2. Típus, tétel vagy sorozatszám (terméken feltüntetettel azonos módon) 
 
…………………………………………………………………………………………. 
 

3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése: 
üvegszálerősítésű műanyag (ÜPE) csőrendszer (csövek, csőkötések, idomok) 
ivóvíz, kommunális szennyvíz, ipari víz elvezetésére. 
 

4. Gyártó:  Amiantit Germany GmbH 
Am Fuchsloch 19 
04720 Mochau 
Deutschland 
 

5. Meghatalmazott képviselője: 
 
Nem értelmezhető 
 

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
szolgáló rendszerek (lásd CPR rendelet V. sz. melléklete). 

 
 
I. Emberi fogyasztásra szánt víz továbbítására, elosztására szolgáló, a 

2002/359/EK bizottsági határozat alapján 1. + rendszer 
 

II. Szennyvíz elvezetési, kezelési termékek esetén a 97/464/EK bizottsági 
határozat alapján a 3. rendszer 

 
 

7. Bejelentett szervezet: 
 
A Flowtite csatorna és nyomócsőrendszerek termékismertetését, jellemzőit, 
vizsgálati követelményeit, termék és gyártás ellenőrzés módozatait az ÉMI 



Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság által kiadott A-726/2006 ÉME (Építőipari Műszaki Engedély); az    
UE : A-2379/2011 számú utóellenőrségi vizsgálati jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
Az ÉMI által kiadott érvényes dokumentumok képezik a magyarországi 
forgalombahozatalhoz a gyártói teljesítmény-nyilatkozat kiadásának az alapját.  
 

8. Bejelentett szervezet ETA esetén: 
 
Nem értelmezhető 
 

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény 
 

  



Termék jellemzők Termék jellemző értékek Műszaki előírás, 
vizsgálati módszer 

Alapanyagok: 
- gyanta, adalékok 
- üvegszál 
- kvarchomok 

Gyártóművi technológiai 
előírások, termékismer-
tetők szerint 

 
MSzEN 14364 : 2013 
MSzEN   1796 : 2013 

Csövek, csőkötések, 
idomok műszaki 
jellemzői (átmérő, 
falvastagság, hossz, 
tömeg, tűrések, stb. 
részletezése) 
DN 100-3000 mm-ig 

Gyártóművi előírások, 
terméktájékoztatók 
szerint 
DN 100-250 mm 
DN 300-3000 mm 

 
Ellenőrzött 
mérőeszközzel történő 
mérés 
MSzEN ISO 3126 : 2005 

Nyomásfokozatok (PN)   1 bar 
  6 bar 
10 bar 
16 bar 
 20 bar 
 25 bar 
 32 bar 

 
DIN 16868 
MSzEN 14364 : 2013 
MSzEN   1796 : 2013 

Névleges merevség (SN)   2500  N/m2 
  5000  N/m2 
10000  N/m2 

 
MSzEN 1228 : 2013 

Csőkötések tömítettsége 
(Valamennyi előírt belső 
nyomás hatására) 

Károsodás- és 
szivárgásmentes 

 
MSzEN 1119 : 2009 

Kopásállóság A kopásállósági vizsgálat 
után sem szabad a 
zárórétegnek kilátszani a 
rétegszerkezetből 

 
DIN 19565 
„Darmstadti” próba 

Gyűrű horpadás furat 
körülrepedés nélkül 
SN   2500 
SN   5000 
SN 10000 

 
 
≤ 14,3 % 
≤ 11,3 % 
≤   9,0 % 

 
MSzEN 1226 

Gyűrűhorpadás, 
szerkezeti hiba nélkül 
SN   2500 
SN   5000 
SN 10000 

 
 
≤ 23,9 % 
≤ 18,9 % 
≤ 15,0 % 

 
MSzEN 1226 

Kémiai hatásokkal 
szembeni ellenállás 

Követelmények szerint 
ellenáll 

MSzEN 1120 : 1999 

Csövek veszélyes 
anyagkibocsátása 

Szerves anyag kioldódás 
mértéke alatta marad a 
KTW ajánlás értékénél a 
DN ≥ 300 mm-es 
csöveknél 

vízkioldódási vizsgálatok 
MSzEN 1622 : 2007 
MSzEN 1484 : 1998 

Tűzvédelmi osztály NPD - 
 



 
10. Nyilatkozat 

 
Az 1. és 2. pontokban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. 
pontban feltüntetett nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítmény-
nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. 
 

 
A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 
 
---------------------------------------------------------------------- 
Név és beosztás 
 
 
 
 
-------------------------------------------   ------------------------------------------------- 
Kiállítás helye, dátuma     Aláírás 
 
 
 


