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Gyártói teljesítménynyilatkozat 

 
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet –az építési termék építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól, valamint a AZ EURÓPAI 
PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE (2011. március 9.) az építési termékek 

forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló jogszabályok felsorolása taxtatíve nem tartalmazza az esővízelvezető erszcsatorna-rendszereket. 
Ugyanis ezen  területen felhasznált anyagokra, bádogosipari félgyártmányokra vonatkozó szabványok egy része NEM 
ÚJMEGKÖZELÍTÉSŰ IRÁNYELVEKEN NYUGVÓ HARMONIZÁLT SZABVÁNY [ 305/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk 11.], valamint épületszerkezeti szempontból betöltött szerepe nincs, nem is lehet. 
 

Nyilatkozat sorszáma :      ………. / 201…            
 

Gyártó :  Csepeli Csatornagyártó és Forgalmazó Kft  H-356 Kompolt, Kápolnai u. 5. 
Termék :  Tradicionális magyar szabvány szerinti belsőperemes (belső vulcnis) esővíz-elvezető csatornarendszer és 

tartozékai. Kiselemes fedésű magastetők kiegészítő fémlemezszegélye, falborításai, szegélyelemei. 
Egyéb bádogosipari félgyártmányok.  

 

Gyártáskor figyelembe vett harmonizált - és nem harmonizált - szabványok : MSZ EN 501:1998, MSZ EN 502:2001, 
MSZ EN 504:2001, MSZ EN 505:2001, MSZ EN 506:2001, MSZ EN 507:2001, MSZ EN 508-1:2008, MSZ 
EN 508-2:2008, MSZ EN 508-3:2008, MSZ EN 612:2005, MSZ EN 1462:2005, MSZ EN 12056-3-2001 

 

Gyártási éve : 201… 
 

275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 7. § (3)-nak való megfelelés igazolása  
Első típusvizsgálatot végezte : Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.  
Tanúsítvány száma :  M-72/2001 A Csepeli Csatornagyártó és Forgalmazó Kft által gyártott bádogos 

szerkezetek vizsgálatáról 
Jegyzőkönyv alapján megfelel :  alak-méret, felületbevonat, lemezvastagság és egyéb tekintetben a MSZ EN 612 

szabványban foglaltaknak. 
Külső tűzzel szembeni teljesítmény : Nem értelmezhető 
 

A termékek alapanyagaira vonatkozó előírások : 
Horganyzott acéllemez :  EN 10327 DX51D+275 NAC DIN 17162 St02 Z ZN275 
Alumínium lemez     EN 573 AW-1050 A [Al 99,5 ]      EN 485 
Színes alumínium lemez   EN 573 AW-1050 A [Al 99,5 ]       EN 485  
Horgany (Ti-Zn) lemez       EN 988 
Vörösrézlemez  [SFCu] EN 1172 Cu-DHP CW024A R240 EN 1652  DIN1787/17670/1751 
 

Szállítási, tárolási, kezelési előírások  
A termék sérülhet, ezért gondos, körültekintő munkavégzés szükséges. Átmenetileg sem tároljuk fedetlen helyen az idő-
járás hatásainak kitéve. Elsősorban csapadéktól, páralecsapódástól óvjuk a foltosodás elkerülése végett. A rakományrög-
zítésnél, az egymásra történő halmozolásnál ügyeljünk, hogy a termékek ne deformálódjanak. A különböző alapanyagból 
készült termékeket egymástól elkülönítve tárolandók A termékek rakodása, szállítása, felszerelése, tisztítása, javítása 
során a védőkesztyű használata javasolt. A termékek felületén olaj- (jellegű) bevonat, vékony filmréteg megfigyelhető. Az 
esztétikai hatás növelhető a csatornaelemek fémtisztára történő tisztításával. Lemezalakítás során az általánosan előírt 
munkavédelmi eszközök használata kötelező. Termékeink bádogosipari félgyártmányok, kizárólag szakszerű 
tervezés , méretezés (MSZ EN 12056:2001 alapján) és felszerelést követően válik alkalmassá funkciója ellátására. 
Igazolhatóan megfelelő szakképzettséggel és tapasztalattal rendelkező bádogosipari szakember, szakipari vállalkozás 
által felszerelt termékek esetén érvényes teljesítménynyilatkozatunk. A felszerelést végzők részéről a félgyártmányokra 
és azok alapanyagaikra, valamint a felhasználható segédanyagokra, eljárásokra vonatkozó előírások, szabványok nem 
ismerete, valamint nem megfelelő alkalmazása szakszerűtlen felszerelést jelent.  

Szakszerűtlen felszerelésre visszavezethető reklamációs okot nem fogadunk el. 
 

A bádogosipari félgyártmányok beépítésével kapcsolatban a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet  4. részének -  Az építési 
termék építménybe történő betervezésének és beépítésének szabályai alkalmazandók. 

A tervező (felelős műszaki vezető) részéről az MSZ EN 612 szabványra történő utalás egyértelműen 
beazonosítható termékeinket  jelöli, a termékválaszték függvényében. 

Szabványtól eltérő termékeket, félgyártmányokat csak külön megállapodás alapján készítünk.  
Szabványtól eltérő félgyártmány,  egyedi, illetve az építkezés helyszínén, vagy harmadik fél által  gyártott, 
jelentősen átalakított,  illetve bontott termékek esetében a teljesítménynyilatkozatért – valamint az abban 

foglaltakért – a tervező, illetve a felelős műszaki vezető tartozik felelősséggel !!!  
 

Aláírásra jogosult személy : Besenyei András – ügyvezető , minőségügyi vezető 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dátum : 201… . … . …     P.H.      aláírás 
 

Jelen nyilatkozat a kiállítástól számított 1 évig érvényes. Új nyilatkozatot – esetleg pótlást – kizárólag a vásárlás tényét 
igazoló számla ellenében áll módunkban kiállítani. 


