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TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 
 

305/2011. EU rendelet III. melléklete (063/4. sz.) szerint 

 
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

 
EMFIMASTIC PU 40 

 
2. Típus, gyártási tétel vagy sorozatszám, vagy bármely más olyan elem, amely lehetővé teszi az építési 

termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdése szerint: 
 

Tételszám: lásd a termék csomagolását 
 

3. Az építési termék tervezett felhasználása vagy felhasználásai a vonatkozó harmonizált műszaki 
specifikációnak megfelelően, a gyártó által előírtak szerint: 

 
Tömítőanyag nem szerkezeti használatra épületek homlokzati 

elemeinek összekötéséhez, külső és belső alkalmazásra, hideg klíma 
esetén 

 
EN 15651-1: PW EXT-INT CC 

 
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és elérhetősége a 11. cikk (5) 

bekezdése szerint: 
 

EMFI S.A.S. 
 

3, Rue Ettore Bugatti 

F - 67500 HAGUENAU 

5. Adott esetben a meghatalmazott képviselő neve és elérhetősége, akinek a megbízatása a 12. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatokat foglalja magában: 

 
Nem releváns 

 
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy 

rendszerek, az V. mellékletben meghatározottak szerint: 
 

3. rendszer 
 

7. Egy harmonizált szabvány által lefedett építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén: 
 

A 0074 azonosítószámú GINGER CEBTP bejelentett szervezet elvégezte a típusvizsgálatokat és 
tesztjelentést készített. 



 

 

 
 

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetében, amelyre Európai Műszaki Értékelést 
adtak ki: 

 
Nem releváns 

 
9. Bejelentett teljesítmény: 

 
Osztály: 25 HM 
Aljzat: M1 habarcs alapozó nélkül 

 

Alapvető jellemzők Vizsgálati 
szabványok 

Műszaki adatok Harmonizált műszaki 
leírás 

Tűzzel szembeni reakció EN 13501-1 + A1 E osztály  
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 15651-1: 2012 

Vízzárás és légtömörség 

Térfogat csökkenés EN ISO 10563 ≤ 10 % 

Áramlással szembeni ellenállás EN ISO 7390 
≤ 3 mm 

Adhézió/kohézió a szakítószilárdsági 
tulajdonságok meghatározása vízbe merítés 
után, fenntartott nyújtás esetén (28 °C) 

EN ISO 10590 
módosított 

 
NT (NF) 

Adhézió/kohézió a szakítószilárdsági 
tulajdonságok meghatározása -30 °C-on, 
fenntartott nyújtás  esetén (28 nap) 

EN ISO 8340 
módosított 

NT (NF) 

 
Tartósság 

EN ISO 8340 
EN ISO 9047 
EN ISO 10590 

 
Megfelel 

 
NT : nincs tönkremenetel (NF: no failure) 

 
10. A termék 1. és 2. pontokban meghatározott teljesítménye megfelel a 9. pontban szereplő bejelentett 

teljesítménynek. 
 

Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett 
állították ki. 

 
Aláírta a gyártó nevében és megbízásából: Vincent FRAYSSE – Site Manager (Telephely vezető) 

Haguenau, 2014. 04. 25.  



 

 

 

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 
 

305/2011. EU rendelet III. melléklete (063/4. sz.) szerint 

 
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

 
EMFIMASTIC PU 40 

 
2. Típus, gyártási tétel vagy sorozatszám, vagy bármely más olyan elem, amely lehetővé teszi az építési 

termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdése szerint: 
 

Tételszám: lásd a termék csomagolását 
 

3. Az építési termék tervezett felhasználása vagy felhasználásai a vonatkozó harmonizált műszaki 
specifikációnak megfelelően, a gyártó által előírtak szerint: 

 
Tömítőanyag a gyalogos járdákhoz, külső és belső alkalmazásra, 

hideg klíma esetén 
 

EN 15651-4: PW EXT-INT CC 
 

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy bejegyzett védjegye és elérhetősége a 11. cikk (5) 
bekezdése szerint: 

 
EMFI S.A.S. 

 
3, Rue Ettore Bugatti 

F - 67500 HAGUENAU 

5. Adott esetben a meghatalmazott képviselő neve és elérhetősége, akinek a megbízatása a 12. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatokat foglalja magában: 

 
Nem releváns 

 
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy 

rendszerek, az V. mellékletben meghatározottak szerint: 
 

3. rendszer 
 

7. Egy harmonizált szabvány által lefedett építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén: 
 

A 0074 azonosítószámú GINGER CEBTP bejelentett szervezet elvégezte a típusvizsgálatokat és 
tesztjelentést készített. 



 

 

 
 

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetében, amelyre Európai Műszaki Értékelést 
adtak ki: 

 
Nem releváns 

 
9. Bejelentett teljesítmény: 

 
Osztály: 25 HM 
Aljzat: M1 habarcs alapozó nélkül 

 

Alapvető jellemzők Vizsgálati 
szabványok 

Műszaki adatok Harmonizált műszaki 
leírás 

Tűzzel szembeni reakció EN 13501-1 + A1 E osztály  
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 15651-4: 2012 

Vízzárás és légtömörség 

Térfogat csökkenés EN ISO 10563 ≤ 10 % 

Szakítószilárdság EN ISO 8340 
módosított Megfelel 

Adhézió/kohézió a szakítószilárdsági 
tulajdonságok meghatározása vízbe merítés 
után, fenntartott nyújtás esetén (28 nap) 

EN ISO 10590 
módosított 

 
NT (NF) 

Adhézió/kohézió a szakítószilárdsági 
tulajdonságok meghatározása sós vízbe 
merítés után, fenntartott nyújtás esetén (28 

 

EN ISO 10590 
módosított 

 
NT (NF) 

Adhézió/kohézió a szakítószilárdsági 
tulajdonságok meghatározása -30 °C-on, 

      

EN ISO 8340 
módosított NT (NF) 

 
Tartósság 

EN ISO 8340 
EN ISO 9047 
EN ISO 10590 

 
Megfelel 

 
NT : nincs tönkremenetel (NF: no failure) 

 
10. A termék 1. és 2. pontokban meghatározott teljesítménye megfelel a 9. pontban szereplő bejelentett 

teljesítménynek. 
 

Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett 
állították ki. 

 
Aláírta a gyártó nevében és megbízásából: Vincent FRAYSSE – Site Manager (Telephely vezető) 

Haguenau, 2014. 04. 30.  



 

 

DECLARATION OF PERFORMANCE 

 

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

 

No. 063/1 

 

 

1. Unique identification code of the product-type :  

 

EMFIMASTIC PU 40 

 

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        



 

 

 

DECLARATION OF PERFORMANCE 

 

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

 

No. 063/4 

 

 

1. Unique identification code of the product-type :  

 

EMFIMASTIC PU 40 

 

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         
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