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A termek megnevezese:

ARMACELL AF/Armaflex htito- es klimatechnikai
rugalmassnget~oanyagok

A termek tervezett
felhasznalasi teriilete:

Az ARMACELL AF/Armaflex jelti, rugalmas sngetelo
anyagok htito- es klimatechnikai csovezetekek,
berendezesek szigetelesere, paralecsapcSdas elleni
vedelmere alkalmazhatok

Kerelmezo:
mint az EME jogosultja

ARMACELL GmbH
D-48153 Munster, Robert Bosch Strasse 10.,
Nemetorszaig

A termek gyartoja:

ARMACELL GmbH
,
D-48153 Munster, Robert Bosch Strasse 10.,
Nemetorszag

A termek EM! Nonprofit Kft.
szakrendi jelzete (SZRJ):

SZ.R.J.: 1.15.2.1.
Ho- es hangszigetelO anyagok I Miianyag habok

Ervenyes:

2015. marcius 31-ig

Budapest, 2010. marcius 31.

(Horvath Sandor)
vezerigazgat6-helyettes
minosegiigyi es marketing igazgat6
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Az Epitoipari Miiszaki Engedely 8 oldalt is - db Sz8mOZOtt, pecsettel elhitott mellekletet tartalmaz.

Az EME ervenyessege az EMI Nonprofit Kft. honlapjan. ellenorizheto.
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I.

JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS FELTETELEK

1.

Ezt az EME -t az Epitesiigyi Minosegellenorzo Innovaci6s Nonprofit Kft. aIlitotta·ki.
- az epitesi termekek miiszaki kovetelmenyeinek, megfeleloseg igazolcis3nak, valamint
forgalomba hozatallinak es felhasznaIlislinak reszletes szabaIyair61 sOO16 312003. (1.25.) BM
GKM-KvVM egyiittes rendelet,
- a 16/1998. (IKK.8.) !KIM Kozlemenyben szereplo kijelOles,
- az EME-vel azonos jelzetti, 2003. december 17.-en kiado~ 2008. december 31.-ig
ervenyes EME, valamint a Kerelmezo szlimlira atadott A-228612009 szamu Ut6eUenlhusi
Jegyzlikinyvekben reszletezett vizsgaIati eredmenyek ertekelese
alapjan.

2.

Az EME jogosultja - az a termeszetes vagy jogi szemely, aki (amely) kozvetleniil vagy
kepviseloje utjan kerte, es aki reszere az EME-t az EM! Nonprofit Kft. kiaIlitotta - felelos
azert, hogy a termek megfeleljen az EME eloinisainak, tovabbli, hogy a felhasznaI6 minden
informaci6t me~pjon, amely a tervezett celra val6 felhasznalashoz sziikseges.

3.

Az EM! Nonprofit Kft. - mint j6vahagy6 szervezet - jogosult annak ellenorzesere, hogy az
EME eloinisait betartjak-e, a termek megfelel-e a muszaki speci:fiklici6nilk. Az ut6ellenorzest
az EM! Nonprofit Kft. - a kerelmezo koltsegere - laborat6riumban, gylirtasi helyen, a
kerelmez6 telephelyen es a termek beepites referencia helyen vegezheti.

4.

EME-t kizlir61ag annale jogosultja hasznaIhatja fel muszaki speci:fiklici6kent a megfeleloseg
igazolas kiaIlitasahoz. Az EME jogosultja azt nem ruhlizhatja at masra. Az EME csak a
feltiintetett gylirtasi helyeken eloaIlitott termekre vonatkozik.

5.

Ha az EME ervenyessegi idejen beliil honositott harmoni.zaIt eur6pai szabvanyt adnak ki a
termekre vonatkoOOan, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet ertelmeben az
EM! Nonprofit Kft-nak a szabvany kozzetetelet kovetoen egy even beliil az EME-t vissza kell
vonnia, kiveve, ha a termek a szabvanyban foglaltt61lenyegesen elter.

6.

Az EM! Nonprofit Kft. visszavonhatja a termekre vonatkoz6 EME-t, ha az ut6ellenorzes nem
vegezheto el, vagy az ellenorzes eredmenye nem megfelelo, vagy a termekrOl kidenil, hogy a
tervezett rendeltetesi celra nem alkalmas. Az EME jogosultja koteles bejelenteni~ ha a termek
jellemzoi vagy a gyartlisi koriilmenyek megvaItoznak. Ezt kovetoen az EMI Nonprofit Kft.
donti el, hogy az EME tovabbra is ervenyben maradhat-e, vagy uj elj3rcist kell kezdemenyezni
az EME visszavonasa mellett. Ha ennek eld5ntesehez vizsglilatokra van sziikseg, az EMI
Nonprofit Kft. erre az idore felfiiggesztheti az EME ervenyesseget.

7.

Az EME-t az EM! Nonprofit Kft. magyar nyelven, es a kerelmezo igenylese alapjan, angol,
nemet vagy francia, esetleg mas nyelvii forditlisban is kiadja. Jogervenyessegi alap az EME
magyar nyelvii kiadasa.

8.

Az EME-t esak teljes teIjedelmeben szabad masolni, vagy mas adathordoz6n kozreadni.
Kivonatos kozIesehez az EM! Nonprofit Kft. inisos hozzajaruIasa sziikseges. Kivonatos kozles
eseten ezt a tenyt fel kell tiintetni. A rekllim ismertetok szovege es abrlii nem lehetnek
ellentetben az Epitoipari Muszaki Engedely ta.rtah:naval, es nem adhatnak okot feIreert6sre.

9.

Az EME, mint miiszaki speci:fiklici6, nem helyettesiti a termek forgalmazlisahoz, felhasz
nlilasahoz, be6pites6hez, hasznaIatahoz sziikseges egyeb engedelyeket (pl. egeszsegiigyi,
6pitesi hat6sagi), tanusitvanyokat (pI. ttizvooelmi, termek megfeleloseg igazolasi).

10.

Az EME alapjan kiadott megfelelOseg igazoIas nemjogositja fel sem a gylirt6t, sem a
forgalmaz6t a CE megfelelosegijelOles feltiintetesere a termeken vagy annale csomagohisan.
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II.

AZ EPITOIPARI MUSZAKI ENGEDELYRE VONATKOZO KOLONLEGES
FELTETELEK

1.

ADATOK

1.1

A termek gyartasi belye(i)
ARMACELL GmbH
Robert Bosch Strasse 10.
DE-48153 MUnster,
Nemetorszag

1.2

A termek es a termek tervezett felbasznlilasanak leirisa
ARMACELL AF/Armaflex jelii rugalmas szigetelo anyagok
Az AF/Armatlex szigetel6 cs6bejak 2 m hosszU szaIakban, normlll es ontapad6s kivitelben
hatfele falvastagsagi esoportban kesziilnek a nevleges atmeroktol fiiggOen az alabbiak szerint:
NA 6 -159 mID kOzOtti atmerok eseten 7-10 mID kozotti falvastagsciggal (AF-l esoport)
NA 6 - 159 mID kozotti atmerok eseten 9,5-16 mID kozotti falvastagsaggal ( AF-2 esoport)
NA 10 - 159 mID kozotti citmerok eseten 12,5-19 mID kozotti falvastagsaggal (AF-3 esop. )
NA 10 -159 mID kozotti citmerok eseten 15,5-25 mID kozotti falvastagsaggal (AF-4 esop.)
NA 18 -139,7 mID kozotti atmerok eseten 25-32 mID kozotti falvastagsaggaI (AF-5 esop.)
NA 10 -159 mID kozotti citmerok eseten 32-45 mID kOzOtti falvastagsciggaI (AF-6 esop.)
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Az AF/Armatlex tekercselt lemezek ilIetve lapok hetfele vastagsagi meretben ( 10, 13, 16,
19,25,32 es 50 mID) kesziilnek normll1, ilIetve ontapad6s kivitelben.
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A esohejak - 50°C es + 105°C kozOtt, a lapok, tekereselt lemezek - 50°C es + 85°C kozott
hasznalbat6k hiitO- es klimatechnikai esovezetekek,berendezesek szigetelesere, paraIecsapooas
elleni vedelmere.
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TERMEKJELLEMZOK Es VIZSOALATI MOOSZEREK

2.

A tennek muszaki k6vetelmenyei es azok vizsg8latilmegitelesi modszerei
A1kalmassagi, megfelel6seg igazolasi es tipusvizsgalati ertekek
Termekjellemz6k es
merteket!Ysetleik
2.1.

Kiivetelmeny ertek

Mechanikai eUenall3s

Legnagyobb iizemi hOmerseklet

Vizsgalatilertekelesi
modszer

*Megf. *Tip.
i2-i
vizs2-i

es stabilitas

eC

ismertetO szerint ****

MSZ EN 14706:2006,
MSZ EN 14707:2005
+Al:2oo8

+

+

Tuzbiztonsag
2.2.
Az epitoanyagok tiizvedelmi kovetelmenyeirOl a 9/2008. (II. 22.) OTM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvedelmi
Szabalyzat (OTSZ) eloinlsai rendelkeznek.
Tiizvedelmi oszt8lyba sorolas ( - )
- csohejak
- lapok, lemezek

,,B"- s3, dO

MSZEN 13501-1:2007

Hi2ienia, e2eszse2 es kornyezetvedelem
2.3.
A feliilet minosege
(-) a termek levegovel erintkez5
feliiletenek nem szabad olyan
vegyi anyagot tartalmaznia,
amelyepitesi termekekben nem
megengedhetO

+

+

+

-

+

-

MSZ EN 12667:2001 es
DIN EN ISO 8497: 1999

+

+

MSZ EN 12086:1999 es
MSZ EN 13469:2002

+

+

+

+

+

-

gy8.rt6i nyilatkozat

Hasznalati biztonsa2
2.4.
Nincs eloinis
Zaj- es rez2es elleni vedelem
2.5.
'(-) a szigeteles csOkkentse, vagy
Hangelnyeles
akadAlyozza meg a testhangok,
gepi eredetii zajok terjedesel
,_.•
Ener2iatakarekoss82 es h6vedelem
2.6.
Hovezetesi tenyez5 A
(W/mK)
{ **** j
***
:::0,029
1...30
-.'to-0'33
,
::: 0,036
::: 0,033
1..0
:::0,040
::: 0,037
1..+40
ParadiffUzi6s
;:: 10000 **
p. (-)
ellenallas
>7000 ***
~

gy3rt6i nyilatkozat az
MSZENISO
11654:1999 alapjim

T
,\

Tartoss82
2.7.
Nincs eloinis
2.8.
E2Yeb jeUemz6k
Nevleges meretek
(mm)
Testsiiriiseg

p

Megjeloles, azonositas

*
...

(kg! dm3 )

-

( )

az ismertetO **** szerinti
tiiresezett meretek
gy8ri eloinis szerint 75 ± 20%

MSZ EN 822:1997
MSZ EN 823:1997
MSZ EN ISO 845:1999

a gy3rt6 jelenek, a termek tipu szemrevetelezes
s8nak meretenek feltiinterese

es

Megf. Ig-i - MegfeleUSseg igazolasi
Tip. Vizsg-i - Tipusvizsg8lati

...... AF 1-4 cslShej es 10-25 mm-es lemez
••• AF 5-6 csOhej es 32-50 mm-es lemez
•••• Az isrnertetO az EMI Nonprofit Kft-nelletetbe helyezve

--- ~
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3.

A MEGFELELOSEG IGAZOLASA

3.1

A tennek megfelelliseg igazobis m6dozata
A 312003 (L 25.) BM-GKM-KvVM egyUttes rendelet 4. sz. meDeklet szerinti:
ii) Szaillit6i megfelelosegi nyilatkozat, masodik lehetliseg (3)

3.2

A gyart6 feladatai
Uzemi gyartasellenorzes

A gy8.rt:o iizemeben sajat gyartAsellenorzest kell vegezzen es meg kell teremtenie az ehhez
sziikseges t8.rgyi es szemelyi felteteleket.
Sajat gyartAsellenorzes alatt a termelesnek a gymo altaI vegzendo folyamatos feliigyelete
mellyel biztositja, ho~ az altala eloallitott epitesi celu termek megfelel a jelen
Epitoipari Miiszaki Engedely ( EME ) rendelkezeseinek.
~ndo,

A sajat gyartAsellenorzesnek legalabb az alabbi intezkedeseket kell magaban foglalnia:

Naponta legalabb egyszer ellenorizni kell, hogy betartjak-e a sziikseges mereteket,
valamint a kesz termekek rendeltetesszenien el vannak-e Iatva jeloIessekkel.
Az alapanyagok esa kesztermekek minoseget a minosegi bizonyitvanyok, tanusitvanyok
alapjan minden beerkezo szlillitmliny eseteben ellenorizni kell.
A sajat gyartasellenorzes eredmenyeit fel kell jegyezni es ki kell ertekelni.
A feljegyzeseknek legalabb az alabbi adatokat kell tartalmaznja:
- Az epitesi celu termek, ill. alapanyag megnevezese;
Az ellenorzes vagy vizsgaIat fajtlija;
Az epitesi celu termek, alapanyag vagy szerkezeti elem gymasanak es vizsgalatlinak
d8tuma;
Az ellenorzesek es vizsgalatok eredmenye es a kovetelmenyekkel torteno
osszehasonliUisa;
Az iizem saj!t gyartAsellenorzeseen: felelos szemelyalainisa.

A feljegyzeseket legalabb ot evig meg kell orizni. Elegtelen vizsgalati eredmenyek eseten a
gyartonak a hianyossag megsziintetesehez sziikseges intezkedeseket haladektalanul meg kell
tennie. A kovetelmenyeknek nem ~egfelelo termekeket ugy kell kezelni, hogy ki lehessen
zami a megfelelo termekekkel valo\ felcserelest. A hianyossagok megsziintetese utlin 
amennyiben miiszakilag lehetseges es 'a hiany elhariUisanak bizonyitasahoz sziikseges - az
illeto vizsgalatot meg kell ismetelni.

3.3

A kijellnt vizsgal6laboratOrium feladatai
A termek elso tipusvizsgalata.
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4.

ALKALMASSAGI FELTETELEK, AJANLASOK

4.1.

Alkalmassagi feltetelek

4.1.1.

Termek

OTM rendelettel kiadott Orszagos Tiizvooelmi SzabAlyzat (OTSZ)
rendelkezeseit figyelembe veve az ARMACELL AF/Armaflex jelii rugalmas szigetelo
anyagok hiito- es klimatechnikai csovezetekek, berendezesek szigetelesere, paraIecsap6d3s
eUeni vooelmere az alabbi feltetelekkel alJcalmazhat6k:
A 912008. (II. 22.)

•

"A" is "B" tfizveszelyessegi osztalyba tartozO helyisegekbeo
oem alkalmazhatoak.

•

,,0"-,,B" tiizveszelyessegi osztAlyU helyisegek, tiizszakaszok eseten, a tiizszakasz
hatarakent szereplo szerkezeteknel nem-egheto ,,AI"-,,A2" tiizvooelmi osztAlyU
anyaggal,keU felvA1tani.

•

Kozep magas es magas epiiletben a falon vagy fOdemen atvezetett epiiletgepeszeti
vezetekek atvezetesi helyein a nyilasokat tiizgatl6 tomitessel kell ellatni, melynek
tiizall6sflgi hatarerteke azonos legyen a szerkezetre eloirt tiizall6sflgi hatarertekkel.

•

Szerelo aknan kiwI elhelyezett szellozo-berendezes szigetelesekent, egy tiizszakaszon
beIiil, azonos szinten, mas helyisegen is atvezetve a tiizszakaszok kozotti
atvezeteseknel a szellozo-berendezes csatomajat Al tiizvooelmi osztAlyU anyagbOl
kell kesziteni, tovabba a szintek kozotti fOdemattoreseknel a szellozo-berendezes
csatomajat es szigeteleset legalabb A2 EI 15 tiizvedelmi osztAlyU szerkezettel kell
hatcirolni, az atvezetesi helyek egyidejii tiizgatl6 tomitese mellett.

•

Alkalmazhat6ak minden olyan helyen, abol magasabb tiizvooelmi osztAlyba sorolast,
valamint tiizall6sagi teljesitmeny kovetelmenyt (R-E-I)nem fogalmaznak meg az
ervenyben leva tiizvedelmi jogszabAlyok.

Ez az osztcilyozas ervenyes a kovetkezo vegsoJelhaszntilfisokra:
Legresek reszletezese:

Legressel es legres nelkiil

Alaplapok reszletezese:

Nem-egheto(Al-A2) es egheto alapon, ragasztva
es ragasztas nelkiil

--- ~

E~:

•

Mas anyagokkal kapcsolatban, vastagsagokkal, vagy retegekkel a termek tiizzel
szembeni viselkedese oly m6don befolyasolt lehet, hogy a rogzitett osztAlyba sorolas
ervenyet veszti.

•

Ez az osztAlyozas ervenyesseget veszti abhan az esetben is, ha az osztAlyba sorolashoz
felhasznalt vizsgAlati mOdszerek es szabvanyok megvAltoznak, illetve ha a termek
gycirtasi eljarasaban vAltozas all be.
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4.1.2.

GyArtas
A hOszigetelo termekeket gy3rilag kell elMllitani a gyArtastechno16giai utasiUisoknak
megfelelOen. A beepftesre keriilo termekek csak a miiszaki dokumentaci6ban szereplo
anyagb61 kesziilhetnek.

4.1.3.

Forgalmazas
A forgalmazas soran a termekek epsegerol, mecbanikai seniles elleni vedelmerol gondoskodni
kell.
A termekekhez SzaIlit6i megfelelosegi nyilatkozatot, termekismertetot, valamint szerelesi es
hasznalati utmutat6t kell mellekelni. A kisero okmanyokon fel kell tiintetni:
a gy3rt6 / forga1maz6 es a termek adatait,
az EME szamat,
a miiszaki jellemzoket,
felhasznalasi / alka1mazasi teriiletet.

4.1.4.

Beepites
A beepites soran a gy3rt6 vonatkoz6 eloinisait es az alkalmazasi homerseklet-haUirokat be kell
tartani.

4.1.5.

Haszn81at
A haszn8lat soran a gy3rt6 vonatkoz6 eloir3.sait kell betartani.

4.2.

Ajanlasok

4.2.1.

A gyart6 reszere
Az azonosithat6sag miatt a termeket j61 llithat6an celszerii megjelolni, a csomagolason
es/vagy a termeken elhelyezett cimkevel, felirattal. A jelolesnek legalabb tartalrnaznia
sziikseges a gyart6 neve! vagy jelet, a termek megnevezesere utal6 jelolest, illetve lehetoseg
szerint a jellemzo miiszaki adatokat.
A gy3rt6 koteles gondoskodni rola, hogy a kereskedohOz/vevohOz a szaIlit6i megfelelosegi
nyilatkozat megfelelo tartalommal es peld8.nyszamban eljusson.

4.2.2.

Beepiteshez, felhasznaIashoz
A termekek beepiteset szakceg vegezze a szerelesi utmutat6knak megfelel6en.

4.2.3.

Csomagolashoz, szaIlitashoz, mrolashoz
A csomagolas, UiroIas es szaIliUis soran biztositani sziikseges a termekek epseget, amig azok a
felhaszn8l6hoz nem jutnak. A csomagolas tartalmazzon termekismertetot, szerelesi es
hasznaIati utasfUist is.
Tlirolas: szaraz helyen, egymasra helyezve legfeljebb a csomagolasonjelzett darabszWnig.
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5.

UT6ELLENORZES ES EGYEB FELTETELEK

5.1.

Az EMEervenyessege alatt elvegzendli utoeDent'irzesek

Az EME ervenyessegi ideje alatt ket alkalommal keU ut6eUenorzeseket vegezni:

2011. szeptember 3o-ig illetve 2013. majus 31-ig
Az ut6eUenones elvegzese vonatkozO megbizast elso izOOn 2011. szeptember 3O-ig kell az
EMI Nonprofit Kft. reszere elkiildeni. Az ut6ellenorzesi kotelezettseg elmulasZUisa eseten az
EME hatilycit veszti, es az EM! Nonprofit Kft. torli az ervenyes Epitoipari Miiszaki
Engedelyek adatbAzisab61.

\t4I,)k
Borossy Tamas
tudomanyos munkatArs
temafelelos

----
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Haszmann Ivan
az Epiiletgepeszeti es Energetikai Tudomanyos
OsztaIy vezetoje
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