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FOF XXX B500 - 16BC04 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 305/2011/EU RENDELETE 

(2011. március 9.) 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

No.  

FOF XXX B500 - 16BC04 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja 
 

FOF XXX B500 
 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék 
azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően 
Az információs tábla, amely megtalálható minden egyes terméken, gondoskodik a 
beazonosíthatóságról, az alábbiak szerint:  

 
 
 
 

   
    Típus         Méret                Gyártás helye és ideje 
                                   Üvegvariáns 

 
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az 

alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: 
Gondoskodik az épületek friss levegővel és/vagy fénnyel való ellátásáról 

 
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési 

címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 
 

Altaterra Kft. 
Malom köz 1. 
HU-9431 Fertőd 
Hungary 
www.altaterra.eu 
 

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a 
megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 
Nem áll rendelkezésre 
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6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. 
mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 
Rendszer 3 
 
 

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat 
esetén: 

 
ift Rosenheim GmbH (NB 0757)  végrehajotta a típusteszteket a felsorolt alapvető 
jellemzőkről: 
 
 
- 1&2  Szélállóság 
- 5       Vízzárás 
- 11     Hőátbocsátás 
- 14     Légzárás 

 

Rendszer 3 keretein belül és a teszteredményeket rendelkezésre bocsátotta. 

 

ÉMI Építésügyi és Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit kft. – Tűzvédelmi részleg -  
végrehajotta a típusteszteket a felsorolt alapvető jellemzőkről: 

 

 

- 4      Tűzállóság 
 
 
 

Rendszer 3 keretein belül és a teszteredményeket rendelkezésre bocsátotta. 

 

 
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki 

értékelést adtak ki: 
Nem áll rendelkezésre 
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9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:  

FOF XXX B500 
 

2013-06-02 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 

Harmonizált műszaki 
előírások 

EN 14351-
1:2006+A1:2010 

  § NB # 

1&2 Szélállóság class C4(1) 4.2 0757 

3 Hóteher 4-17-3 4.3  

4 Tűzállóság class C s1,d0 4.4.1 1415 

4 
Külső tűzzel szembeni 

ellenállás 
npd 4.4.2  

5 Vízzárás class 1200 4.5 0757 

8 
Használati erőhatásokkal 

szembeni ellenállás 
npd 4.7  

9 
Becsapódással szembeni 

ellenállás 
npd 4.8  

10 Léghanggátlás npd 4.11  

11 Hőátbocsátási tényező 1,5 W/m2K 4.12 0757 

12 
Teljes napenergia 

átbocsátási tényező (g) 
0,62 4.13 0757 

13 
Fényáteresztő késpesség 

(tv) 
0,8 4.13 0757 

14 Légzárás class 4 4.14 0757 

 

Amennyiben a 37. és 38. cikknek megfelelően egyedi műszaki dokumentáció alkalmazására 
került sor, a termék által teljesített követelmények: 
Nem áll rendelkezésre 
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10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, 
nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  

 

 

 

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.  

 

 

 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

 

 

 

Krisztián Mészáros, COO  

 

 

Altaterra Kft. 9431 Fertőd, Malom Köz 1. Hungary                                        2013-06-02 

  ............................................................................................................................. 

 


