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Őrölt nagyolvasztói kohósalak (kohókő)

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT
Száma: 1301-CPR-1083
1. Termék egyedi azonosító kódja:

Őrölt nagyolvasztói kohósalak

2. Termék gyártó által elgondolt építőipari
felhasználása az érvényesíthető harmonizált műszaki
szabvánnyal összhangban:
3. Név, regisztrált üzleti megnevezés vagy regisztrált
védjegy és a gyártó címe, ha azt a 11. cikkely 5.
bekezdése megkívánja:

II. típusú adalékanyag beton, habarcs és
injektáló-habarcs gyártásához

4. Meghatalmazott képviselő:

Nincs adat

5. Az építési termék állandóságának megítélésére és
hitelesítésére szolgáló rendszer és műszaki
paraméterek, ahogy az az V. függelékben szerepel:

1+ rendszer

6a. Harmonizált műszaki szabvány:

EN 15167- 1 :2006
Bejelentett tanúsító szerv, száma 1301,
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n.o., [Építési Termék Műszaki Vizsgáló
és Tanúsító Intézet, non-profit szervezet]
Studená 3, 821 04 Bratislava, Szlovák
Köztársaság, 1+ rendszerben elvégezte a termék
kezdeti típusvizsgálatát, a gyártó üzem és az
üzemi gyártásellenőrzés kezdeti alapvizsgálatát,
valamint elvégzi az üzemi gyártásellenőrzés
folyamatos
felügyeletét,
vizsgálatát
és
értékelését, illetve a gyártó üzemben,
kereskedelmi forgalomban vagy építkezéseken
szúrópróbaszerűen vett minták vizsgálatát. Ezen
eljárások alapján a bejelentett terméktanúsító
szerv az EN 15167-1: 2006 harmonizált
szabvány szerint kiadta az 1301 – CPR – 1083
számú EK MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNYT.

Bejelentett tanúsító szerv:

6b. Európai műszaki engedéllyel (ETA) rendelkező
építési terméket érintő teljesítmény-nyilatkozat
Nyomtatás időpontja: 2016-02-05

CEMMAC a.s., Cementárska 14/14, 91442
Horné Srnie, Szlovák Köztársaság, Tel.: +421
32 6576 111, Fax: +421 32 6588 304, email:
mail@cemmac.sk, Cég statisztikai száma
(IČO): 31412106

Nincs adat
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Őrölt nagyolvasztói kohósalak (kohókő)

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT
Száma: 1301-CPR-1083
7. Megállapított paraméterek

Harmonizált műszaki
előírás

Lényeges jellemzők

Paraméter

Aktivitási index 7 napos korban

 45%

Aktivitási index 28 napos korban

 70%

SO3 szulfáttartalom

 2,5 tömeg %

Izzítási veszteség

 3,0 tömeg %

Magnézium-oxid MgO tartalom

 18 tömeg %

Kloridtartalom

 0,10 tömeg %

Szulfidtartalom

 2,0 tömeg %

Őrlési finomság – fajlagos felület

 275 m2 /kg

Kötési idő kezdete

 referenciabeton kötési
idejének a kétszerese

Nedvességtartalom

 1,0 tömeg %

EN 15167-1: 2006

8.
Az 1. és 2. pontban meghatározott termékjellemzők megfelelnek a 7. pontban feltüntetett
teljesítmény-nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

Jelen teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.
Cégbélyegző
CEMMAC a.s.
914 42 Horné Srnie
-12Aláírás
--------------------

Gyártó helyett és nevében aláírta:
----------------------------------------------Horné Srnie, Szlovák Köztársaság 2016.1.11.

Nyomtatás időpontja: 2016-02-05

Ing. Kebísek Martin, MBA
Managing Director
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