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1. Termék típus: A termék egyedi azonosító kódja:

Surtreat TPS-II

2. Típusszám: Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem,
amely lehetővé teszi az építési termékek azonosítását a 11. cikk (4)
bekezdésében előírtaknak megfelelően:

A gyártási azonosítót és a gyártási dátumot lásd a termékcímkén

3. Rendeltetés: Az építési termékeknek a gyártó által meghatározott
rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással
összhangban:

Utókezelő betonjavító szer, amely
- Korrózióvédelmet biztosít a betonacélnak
- Növeli a kezelt betonréteg szilárdságát, fagyállóságát, vegyszerállóságát
(pl. só elleni védelem), kopásállóságát, ütésállóságát
- Csökkenti a kezelt betonréteg vízfelszívó képességét, porozitását, klorid
és kloridion tartalmát
- Karbonátosodott beton esetében növeli a kezelt betonréteg pH értékét

4. Gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve illetve bejegyzett
védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak
megfelelően:
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5. Tanúsítási rendszer: Az építési termékek teljesítményállandóságának
értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők
szerinti rendszer(ek):

2+ rendszer szerint

6. Bejelentett szerv (hEN): Harmonizált szabványok (hEN) által
szabályozott építési termékre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:

A 1415 azonosító számon bejegyzett szervezet (ÉMI, Budapest) az üzemi
és gyártásellenőrzés alapvizsgálatát lefolytatta, továbbá az üzemi
gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, értékelését és jóváhagyását
végrehajtja, és 1415-CPR-177-(C-40/2019) számú megfelelőségi
tanúsítványt az üzemi gyártásellenőrzésről kiadta. A kiadás éve: 2019

7. Nyilatkozat szerinti teljesítmény
Teljesítmény

Vizsgálati szabvány

> 30% javulás

MSZ EN ISO 5470-1

W < 0,1 kg/m2h0,5

MSZ EN 1062-3

Ütésállóság

≥ 20 Nm, III.osztály

MSZ EN ISO 6272-1

Tapadószilárdság leszakítással

Vízsz. felület: ≥ 1,5

MSZ EN 1542

Behatolási mélység

> 10 mm

MSZ EN 14 630

Kopásállóság
(TABER vizsgálat)
Kapilláris vízfelszívás és
vízáteresztés

Harmonizált
műszaki előírások

MSZ EN 1504-2:
2005

Alapvető tulajdonságok

8. Nyilatkozat
Az 1. és 2. pontokban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítmény
nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
Gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Bánhegyi-Nagy István
ügyvezető
Jogi tudnivalók
A Surtreat termékek alkalmazásához és végfelhasználásához kapcsolódó információkat jóhiszeműen biztosítjuk a jelenleg rendelkezésre álló ismereteink
és tapasztalataink alapján arra az esetre, amennyiben a termékeket a szokásos körülmények között kezelik használják, tárolják. Ezen információkból,
bármilyen írásos javaslatunkból, illetve más tanácsunkból, a helyszíni körülményekben lévő különbségek természete miatt semmilyen, az értékelésre
vagy adott célra való megfelelőségre vonatkozó garancia, vagy jogi vonatkozásból eredő kötelezettség nem származtatható. A felhasználónak minden
esetben az adott termék csomagolásán található termékcímke adatait kell figyelembe vennie.

