
 

 

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet alapján. 

 
Nyilatkozat azonosító: TNY_Faldilatacios.profil-20160101_HU 

Építési termék gyártója, forgalmazója: 
Masterplast Kft. - H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A. (Tel: +36-22/801-300, Fax: +36-22/801-382) 
Email: masterplast@masterplast.hu; Web: www.masterplastgroup.com 

Terméktípus meghatározása: 
Faldilatációs profil - Extrudált, perforált PVC profil, alkáliálló üvegszövet hálóval és lágy pvc betéttel 
társítva. 2,5m/db. 

Az építési termék teljesítmény-állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere (a 305/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletében szereplő rendszer(ek)nek megfelelően): 
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Az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés vagy építőipari műszaki 
engedély hivatkozási száma és kibocsátásának dátuma: 

-  

Az építési termék rendeltetése, tervezett beépítési módja: 
Homlokzati hőszigetelő rendszerek mozgási hézagainak kialakítására alkalmas profil, melyet az 
üvegszövet-háló ágyazóanyagával, a hálózás megkezdése előtt kell felragasztani. Megakadályozza a 
szennyeződések és nedvesség bejutását a hőszigetelő rendszerbe. Tetszőleges hőszigetelőanyag 
vastagsággal alkalmazható.  

Alapvető jellemzők Vonatkozó 
szabvány 

Az építési termék 
teljesítménye 

Tolerancia Az építési termék 
teljesítményének 
szintje, osztálya 

PVC profil vastagság  1,1 mm   

PVC profil hosszúság  250 cm   

Maximális eltakarható hézagméret  25 mm   

 
Egyéb információ:  

A termékre vonatkozó további tudnivalók a vonatkozó műszaki adatlapban: MA_Faldilatációs.profil-
…_HU; továbbá a vonatkozó „Bevonatréteggel ellátott, többrétegű, ragasztott táblás homlokzati 
hőszigetelő rendszerek (ETICS-THR) kialakítása című műszaki irányelvben (Magyar Építőkémia- és 
Vakolatszövetség (MÉSZ), 2012. II. hó) és kivitelezési irányelvben (2014. IX. hó) foglaltaknak 
megfelelően. 

Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje: 
Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre – annak elvárt élettartamáig – 
valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. Ezen nyilatkozat módosításával a korábban 
kiadott nyilatkozat érvényét veszti. A nyilatkozat mindenkori aktuális változata a 
www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. 

 
Sárszentmihály, 2016. január 01. 
 
 
 

 
Termékkel kapcsolatos reklamáció a Masterplast Kft. által kibocsátott és a termék értékesítését igazoló dokumentum (számla, 
szállítólevél) bemutatásával együtt jelenthető be az értékesített mennyiségre vonatkozóan, a termék azonosíthatóságának biztosítása 
mellett.  
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