
TELJ ESITM ENY NYILATKOZ^T

1,Termék Típus Egyedi Azonosítója: KSMV

2,Termék Név: Menetvég 3f8" , Lf 2",3f 4" , 1" ,5f 4" ,6f 4" ,2, ,2,5, ,3" , 4,

75mm, 100mm, ]-50 mm

3,Termék FeIhasználása:

Központi fűtés, hideg-melegvíz, gázok szállítására alkalmazható, agresszív folyadék szállítására nem
alkalmazható, (ivóvíz és használati melegvíz vezetékek kivételével)

4,Gyártó: Kerekes Sándor Egyéni Vállalkozó
6000 Kecskemét Szolnoki út 20
Te l : 06 7 6 l 497 -348 H o n la p: www, ke re kes-szerelve nv. h u

5,Teljesítmény nyilatkózat kiadásáértfele!ős: Kerekes Sándor
Te l : 06 7 6 l 497 -348 Em a il : info (& ke re kes-sze,relve.ny. hu

6, A termék ellenőrzésére használt rendszer: 3. rendszer: A gyártó által az építési termék alapvető
jellemzőinek tekintetében a következők alapján kiadott teljesítménynyilatkozat:

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellen őrzést;

b) a bejelentett vizsgálólaboratórium végzi a terméktípus meghatározását típusvizsgálat (ideértve a
gyártó által végrehajtott mintavételt is), típusszámítás, táblázatba foglalt értékek vagy a termék
leíró dokumentációja alapján;

7,Beje!entett termékta núsító szervezet:

Évtt ÉpírÉsüGyl MlNősÉGELLENőRző tttlruovÁclós NoNpRoFlT KoRLÁToLT FELELőssÉcű rÁnsnsÁc
által kiadott Építőipari Műszaki Engedély

Évr Épírő lpARl MűszAKl ENGEDÉLyEK szÁMA: A-82lI999, A-2o81,/2oO4, A-251,1,/2006, A-z242l2oO9. UE:

^-2352120to
9, Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető Tulajdonságok Értékelés Harmonizált műszaki e!őírások
Tömörsée: NPD Hideg vizes nyomáspróba 30bar

Anvasminőség: s195T DlN 1615:1984
Alak, Méret Megfelelt Termék Dokumentáció: KS003

Menetek kialakítása: Megfelelt
MSZ EN lSO 228-2:2003

lSO 7-2:1994 szerint

LO, AZ 1. és 2. pontban 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 atáíró személy:
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