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KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 
 
 
 

Az alulírott EMFI S.A.S. (3 rue Ettore Bugatti, 67500 Haguenau, Franciaország) ezúton meghatalmazza a 
BALKER Ragasztási pont (Aradi u. 4., 2360 Gyál, Magyarország) nevű céget, hogy a CE jelölésre 
vonatkozó európai jogi szabályozásnak megfelelően, és kizárólag annak céljából, hogy saját nevében, saját 
védjegyére, a Balker PU 50 Industry-ra vonatkozóan kiadja a Teljesítménynyilatkozatot (Declaration of 
Performance, DOP), felhasználja a termékre vonatkozó alapvető tulajdonságokra és teljesítményre 
vonatkozóan 2014.01.15-én elvégzett típusvizsgálataink eredményét, mely vizsgálatokat a termék 
meghatározott rendeltetése szerint alkalmazandó NF EN 15651-4 számú (Tömítő gyalogos járdákhoz) 
harmonizált műszaki előírásoknak megfelelően végeztünk el saját EMFIMASTIC PU 50 nevű termékünkön. 
 
És viszont, a BALKER Ragasztási pont (Aradi u. 4., 2360 Gyál, Magyarország) tanúsítja, hogy az 
EMFIMASTIC PU 50 nevű termék, amelyet az EMFI S.A.S. 3 rue Ettore Bugatti, 67500 Haguenau, 
Franciaország) árusít, a társaság által saját, a már említett Balker PU 50 Industry elnevezésű márkaneve által 
forgalomba hozott egyetlen termék, és a társaság vállalja, hogy az EMFIMASTIC PU 50 nevű termékre 
vonatkozóan elvégzett vizsgálatok eredményeit kizárólag a már említett saját márkanevéhez, és a termék 
meghatározott rendeltetéséhez szükségesen, a Teljesítménynyilatkozat (Declaration of Performance, DOP) 
kiadásához használja fel. 
 
 
EMFI S.A.S.      BALKER Kft. 
Bernard Mendler 
Értékesítési Menedzser       
 
Dátum: 2017. november 8.     Dátum: 
  
Aláírás: (olvashatatlan aláírás)    Aláírás: (olvashatatlan aláírás) 
 
 
Pecsét:       Pecsét: 
 
EMFI S.A.S.      BALKER Kft. 
rue Ettore Bugatti – B.P. 40030    2360 Gyál, Aradi u. 4. 
07501 Haguenau CLDEX     Bankszámlaszám: 11608006-00000000-28962050 
Tel: 03 88 90 60 00      Adószám: 14384086-2-13 
Fax: 03 88 73 48 38      Tel: 06-1-290-0763 

         Fax: 06-20-3647-804 
  



 

 

 

 
 
 

 
 
 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 
 
 
 

Az alulírott EMFI S.A.S. (3 rue Ettore Bugatti, 67500 Haguenau, Franciaország) ezúton meghatalmazza a 
BALKER Ragasztási pont (Aradi u. 4., 2360 Gyál, Magyarország) nevű céget, hogy a CE jelölésre 
vonatkozó európai jogi szabályozásnak megfelelően, és kizárólag annak céljából, hogy saját nevében, saját 
védjegyére, a Balker PU 50 Industry-ra vonatkozóan kiadja a Teljesítménynyilatkozatot (Declaration of 
Performance, DOP), felhasználja a termékre vonatkozó alapvető tulajdonságokra és teljesítményre 
vonatkozóan 2014.01.15-én elvégzett típusvizsgálataink eredményét, mely vizsgálatokat a termék 
meghatározott rendeltetése szerint alkalmazandó NF EN 15651-1 számú (Tömítő homlokzati elemekhez) 
harmonizált műszaki előírásoknak megfelelően végeztünk el saját EMFIMASTIC PU 50 nevű termékünkön. 
 
És viszont, a BALKER Ragasztási pont (Aradi u. 4., 2360 Gyál, Magyarország) tanúsítja, hogy az 
EMFIMASTIC PU 50 nevű termék, amelyet az EMFI S.A.S. 3 rue Ettore Bugatti, 67500 Haguenau, 
Franciaország) árusít, a társaság által saját, a már említett Balker PU 50 Industry elnevezésű márkaneve által 
forgalomba hozott egyetlen termék, és a társaság vállalja, hogy az EMFIMASTIC PU 50 nevű termékre 
vonatkozóan elvégzett vizsgálatok eredményeit kizárólag a már említett saját márkanevéhez, és a termék 
meghatározott rendeltetéséhez szükségesen, a Teljesítménynyilatkozat (Declaration of Performance, DOP) 
kiadásához használja fel. 
 
 
EMFI S.A.S.      BALKER Kft. 
Bernard Mendler 
Értékesítési Menedzser       
 
Dátum:       Dátum: 2017. november 8.  
  
Aláírás: (olvashatatlan aláírás)    Aláírás: (olvashatatlan aláírás) 
 
 
Pecsét:       Pecsét: 
 
EMFI S.A.S.      BALKER Kft. 
rue Ettore Bugatti – B.P. 40030    2360 Gyál, Aradi u. 4. 
07501 Haguenau CLDEX     Bankszámlaszám: 11608006-00000000-28962050 
Tel: 03 88 90 60 00      Adószám: 14384086-2-13 
Fax: 03 88 73 48 38      Tel: 06-1-290-0763 

         Fax: 06-20-3647-804 
  



 

 

 
 

 
TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

 
a 305/2011 EU Rendelet III. melléklete szerint 

 
099/4. számú 

 
1.     A terméktípus egyedi azonosítókódja: 

 
EMFIMASTIC PU 50 AF 

 
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, ami lehetővé teszi az építési termék 

azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 
 

Tételszám: lsd. a termék csomagolásán 
 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó 
harmonizált műszaki előírással összhangban: 

 
Tömítő gyalogos járdákhoz, bel és kültéren, tartósan hideg klímához. 

 
EN 15651-4: PW EXT-INT CC 

 
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. 

cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 
 

EMFI S.A.S. 
 

3, Rue Ettore Bugatti 
 

F - 67500 HAGUENAU 
 

5. Az adott esetben meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe, akinek a megbízása kiterjed a 12. 
cikk (2) bekezdésében foglalt feladatokra:  

 
Nem releváns 

 
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben 

szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 
 

3. rendszer 
 

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

Értesített hatóság: GINGER CEBTP, azonosító szám: 0074, típustesztek elvégezve, és a vizsgálati 
jelentés elkészítve. 

 
8. Olyan gyártói nyilatkozat esetén, amely olyan építési termékre vonatkozik, amelyre Európai Műszaki 

Értékelés került kiadásra: 
 
 



 

 

Nem releváns 
 

9.    Nyilatkozat szerinti teljesítmény: 
 

Osztály: 25 HM 
Szubsztrát: Habarcs M1, alapozó nélkül 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
HB: hibamentes 

 

 
 

10.  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 aláíró személyek:                          Vincent  FRAYSSE – Telephely Menedzser 

 

Haguenau, 2014.04.30                                                                                     

 

Alapvető tulajdonságok 
 

Vizsgálati szabványok 
 

Teljesítmény 
Harmonizált 

műszaki 
előírások 

Tűzveszélyesség EN 13501-1 + A1 osztály E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 15651-4 : 2012 

Vízzáróság és légzáróság 

Térfogatvesztés EN ISO 10563 ≤ 10 % 
 

Húzószilárdság EN ISO 8340 
(módosított) 

 

Megfelel 

Szakítószilárdság (nyúlás), 
fenntartott kiterjesztés, vízbemerítés után (28 nap) 

 

EN ISO 10590 
(módosított) 

 
HM 

Szakítószilárdság (nyúlás),  
fenntartott kiterjesztés, sós vízbe merítés után (28 
nap) 

 

EN ISO 10590 
(módosított) 

 
HM 

Szakítószilárdság (nyúlás), a fenntartott kiterjesztés, 
hidegéghajlati körülmények között (-30 °C) 
 
 

EN ISO 8340 
(módosított) 

 

HM 

 
Tartósság 

EN ISO 8340 
EN ISO 9047 
EN ISO 10590 

 
Megfelel 



 

 

 
 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
 

a 305/2011 EU Rendelet III. melléklete szerint 
 

062/1 számú 
 

 
 

1.     A terméktípus egyedi azonosítókódja: 
 

EMFIMASTIC PU 50 
 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egyéb ilyen elem, ami lehetővé teszi az építési termék 
azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

 
Tételszám: lsd. a termék csomagolásán 

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

harmonizált műszaki előírással összhangban: 
 

Tömítő nem szerkezeti felhasználáshoz, épületek összekötő elemeihez, homlokzati elemeken, 
bel és kültéren, tartósan hideg klímához. 

 
EN 15651-1 : F EXT-INT CC 

 
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. 

cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 
 

EMFI S.A.S. 
 

3, Rue Ettore Bugatti 
 

F - 67500 HAGUENAU 
 

5. Az adott esetben meghatalmazott képviselő neve és értesítési címe, akinek a megbízása kiterjed a 12. 
cikk (2) bekezdésében foglalt feladatokra:  

 
Nem releváns 

 
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. 

mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 
 

3. rendszer 
 

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

Értesített hatóság: GINGER CEBTP, azonosító szám: 0074, típustesztek elvégezve, és a vizsgálati 
jelentés elkészítve.



 

 

 
 

8.    Olyan gyártói nyilatkozat esetén, amely olyan építési termékre vonatkozik, amelyre Európai Műszaki Értékelés került 
kiadásra: 

 
 

Nem releváns 
 

9.    Nyilatkozat szerinti teljesítmény: 
 

Osztály: 25 HM 
Szubsztrát: Habarcs M1, alapozó nélkül 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HM: hibamentes 

 
 

10.  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 aláíró személyek:                          Vincent  FRAYSSE – Telephely Menedzser              

Haguenau,  2014.04.25                                                                                      

 

Alapvető tulajdonságok 
 

Vizsgálati szabványok 
 

Teljesítmény 
Harmonizált 

műszaki 
előírások 

Tűzveszélyesség EN 13501-1 + A1 osztály E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 15651-1 : 2012 

Vízzáróság és légzáróság 

Térfogatvesztés EN ISO 10563 ≤ 10 % 
 

Áramlási ellenállás EN ISO 7390  

  ≤  3mm 

Szakítószilárdság (nyúlás),  
fenntartott kiterjesztés, vízbe merítés után (23 °C) 

 

EN ISO 10590   
HM 

Szakítószilárdság (nyúlás), a fenntartott kiterjesztés, 
hidegéghajlati körülmények között (-30 °C) 
 
 

EN ISO 8340 
(módosított) 

 

HM 

 
Tartósság 

EN ISO 8340 
EN ISO 9047 
EN ISO 10590 

 
Megfelel 







 

 

DECLARATION OF PERFORMANCE 

 

according Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011 

 

No. 099/4 

 

1. Unique identification code of the product-type :  

 

EMFIMASTIC PU 50 AF 

 

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as 

required pursuant to Article 11(4) : 

 

Batch number : see packaging of the product 

 

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised 

technical specification, as foreseen by the manufacturer : 

 

Sealant for pedestrian walkways for exterior and interior applications 

intended for use in cold climate 

 

EN 15651-4 : PW EXT-INT CC 

 

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as 

required pursuant to Article 11(5) : 

 

EMFI S.A.S. 

3, Rue Ettore Bugatti 

F - 67500 HAGUENAU 

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers 

the tasks specified in Article 12(2) : 

 

Not relevant 

 

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction 

product as set out in Annex V : 

 

System 3 

 

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised 

standard : 

 

The notified body GINGER CEBTP, identification number 0074, performed the type tests and issued a 

test report. 

 

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European 

Technical Assessment has been issued : 



 

 

 

Not relevant 

 

9. Declared performance 

 

Class : 25 HM 

Substrate : Mortar M1 without primer               

Essential characteristics Testing standards Performances 
Harmonised technical 

specification 

Reaction to fire EN 13501-1 + A1 Class E 

EN 15651-4 : 2012 

Water tightness and air tightness 

Loss of volume EN ISO 10563 ≤ 10 % 

Tear resistance 
EN ISO 8340 
amended 

Compliant 

Adhesion/cohesion determination of tensile properties 
at maintained extension after immersion in water (28 
days) 

EN ISO 10590 
amended 

NF 

Adhesion/cohesion determination of tensile properties 
at maintained extension after immersion in salt water 
(28 days) 

EN ISO 10590 
amended 

NF 

Adhesion/cohesion determination of tensile properties 
at maintained extension at -30 °C 

EN ISO 8340 
amended 

NF 

Durability 
EN ISO 8340 
EN ISO 9047 
EN ISO 10590 

Compliant 

NF : no failure 

 

 

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared 

performance in point 9. 

 

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in 

point 4. 

 

Signed for and on behalf of the manufacturer by :   Vincent FRAYSSE – Site Manager 

 

Haguenau, 30/04/2014         



 

 

 

DECLARATION OF PERFORMANCE 

 

according Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011 

 

No. 062/1 

 

 

1. Unique identification code of the product-type :  

 

EMFIMASTIC PU 50 

 

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as 

required pursuant to Article 11(4) : 

 

Batch number : see packaging of the product 

 

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised 

technical specification, as foreseen by the manufacturer : 

 

Sealant for non-structural use in joints in buildings for facade elements for exterior and interior 

applications intended for use in cold climate 

 

EN 15651-1 : F EXT-INT CC 

 

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as 

required pursuant to Article 11(5) : 

 

EMFI S.A.S. 

3, Rue Ettore Bugatti 

F - 67500 HAGUENAU 

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers 

the tasks specified in Article 12(2) : 

 

Not relevant 

 

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction 

product as set out in Annex V : 

 

System 3 

 

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised 

standard : 

 

The notified body GINGER CEBTP, identification number 0074, performed the type tests and issued a 

test report. 

 



 

 

 

 

8. In case of the declaration of performance concerning a construction product for which a European 

Technical Assessment has been issued : 

 

Not relevant 

 

9. Declared performance 

 

       Class : 25 HM 

       Substrate : Mortar M1 without primer 

 
       NF : no failure 

 

 

10. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared 

performance in point 9. 

 

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in 

point 4. 

 

Signed for and on behalf of the manufacturer by :   Vincent FRAYSSE – Site Manager 

 

       Haguenau, 25/04/2014        


	1x1_E-hiteles_HU-EN_pecséttel
	Balker_HU
	Commitment Balker PU50 signed
	DOP Emfimastic PU 50 AF En EN 15651-4
	DOP Emfimastic PU 50 En EN 15651-1

		2017-12-07T16:58:28+0100




