
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT SZÁMA: LE GS771-5-03 
 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: Beton falazó elemek az ÖNORM EN 771-5 szerint 

 

 

2. Az építési terméket azonosító típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb azonosító egyéb elem a 11. cikk (4) 
bekezdésének megfelelően:  

 

Az építési termék azonosítása tételszámokkal történik, a gyártó által kiállított okmányokalapján. 

 

3. A gyártó által az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásnak megfelelően tervezett építési termék használata 
vagy felhasználásai: 

 

az EN 771-5 ZA melléklete szerint: Falazati egységek, II. kategória, falakban, falazatokban, oszlopokban és 
válaszfalakban 

 

4. A 11. cikk (5) bekezdésés szerinti gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és 
kapcsolattartási címe: 
 

Leier Baustoffe GmbH & Co KG 
A-7312 Horitschon, Johannesgasse 46 

Gyártó: A-2013 Großstelzendorf 123 
Telefon: 0043 2954/30220, Fax: 0043 2954/30220-51, E-mail: info@leier.at 

 

5. A12. cikk (2) bekezdés szerinti, a feladatok elvégzéséért felelős meghatalmazott képviselő neve és 
kapcsolattartási címe: 

 

Markus Heindl 

 

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben 
meghatározott rendszer vagy rendszerek: 

4. rendszer 
 

7. A harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén: 
A 4. rendszer hatálya alá tartozó termékek esetében (csak a gyártó nyilatkozata) ez nem releváns. 
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8. Nyilatkozatok a termék teljesítményéről 

Főbb jellemzők Teljesítmény 
Harmonizált műszaki 

előírások 

Méretek (hossz x szélesség x 
magasság) 

lásd a termék adatlapját 

ÖNORM EN 771-5:2015 

Tűrések  D3 méretosztály 

Forma és oktatás lásd a termék adatlapját 

Közepes nyomószilárdság 
merőlegesen a felfekvő felületre ≥ 20 N/mm²  

II. kategória 

Szokásos nedvességtartalom NPD 

Tapadási nyírószilárdság 
Meghatározott érték az ÖN EN 998-2 szabvány C. 

melléklete szerint 0,15 N/mm² szabványos és 
könnyű falazóhabarcs esetében 

Tűz Euro-osztály A1 

Vízfelvétel < 9 g/m²s 

Páraáteresztő képesség 
Az ÖN EN 1745, A3 Táblázat értéke szerint: 

 μ = 5/15 

Bruttó térfogatsűrűség lásd a termékadatlapot 

Forma és kialakítás lásd a termékadatlapot 

Egyenértékű hővezető képesség 
1,19 W/mK (λ10, száraz) 

(Az ÖN EN 1745 szerint táblázat értéke) 

Tartósság (fagyállóság) Fagynak és jégmentesítő sónak ellenálló 

Veszélyes anyagok Ne tartalmazzon veszélyes anyagokat 

 
 
 

9. Az 1. és 2. pontban említett termék teljesítményének meg kell felelnie a 8. pontban adott nyilatkozat szerinti 
teljesítményeknek. E teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 4. pontnak megfelelően kizárólag a gyártó felelős.  

 

A gyártó nevében aláírta:  

 
 Markus Heindl, műveleti vezető 
 (Név és beosztás) 
 
Großstelzendorf, 2021. 01. 11. 
(A kiállítás helye és ideje)  (Aláírás) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01/2021. szám. 
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT SZÁMA: LE GS771-5-03 
Oldal 2 / 2 


