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Teljesítménynyilatkozat 
a 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően 

 
Expert Proof eco 
num. CC3411060 

 
1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 
 

EN 1504-2: ZA. 1d és ZA. 1e 
 
2. Típus-, sarzs- vagy szériaszám, vagy egyéb ismertetőjel az építőipari termék 

azonosításához a 11. fejezet 4. bekezdésének megfelelően: 
 

sarzsszám: lásd a termék csomagolásán 
 
3. A termék gyártó által megadott felhasználási területe/területei az alkalmazott, 

harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően: 
 

EN 1504-2 
felületvédelmi termék – bevonat 

védelem anyagok behatolása ellen (1.3) 
vízháztartás szabályozására (2.2) 

elektromos ellenállás növelésére (8.2) 
 
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi- vagy márkaneve a 11. fejezet 5. bekezdése 

alapján: 
 

MC-Bauchemie GmbH & Co. KG 
Am Kruppwald 1-8 

46238 Bottrop 
 
5. Képviselő neve és címe, aki a 12. fejezet 2. bekezdés szerinti megbízással rendelkezik: 
 

nem releváns 
 
6. Rendszer vagy rendszerek az építőipari termék megfelelősségének ellenőrzéséhez és 

értékeléséhez az V. függeléknek megfelelően: 
 

2 + - os rendszer 
(épületekben és mérnöki létesítményekben való felhasználásra) 

 
 
7. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén, ha a 

terméktulajdonságokat harmonizált szabvány rögzíti: 
 
 

EN 1504-2, 2+ rendszer 
A notifikált Institut für Massivbau und Baustofftechnologie Universität Karlsruhe (TH) 

(regisztrációs száma 0754) az üzem és gyártásellenőrzés első vizsgálatánál és 
értékelésénél, valamint a folyamatos felügyelet során a 2 +-os rendszer előírásait vette 

figyelembe, és adta ki: 
Üzemi gyártásellenőrzési bizonyítvány 

Nr. 0754-CPD-07-0534 
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8. Építőipari termékre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén kiadott ETA: 
 

nem releváns 
 
9.  

 

Lényeges tulajdonságok Teljesítőképesség Harmonizált műszaki 
specifikáció 

CO2 behatolás sd > 50 m 

Vízgőzbehatolás II osztály 

Kapilláris vízfelvétel és 
vízáteresztés w < 0,1 kg/m2 x h0,5 

Szakítóvizsgálat a tapadóképes-
ség magállapításához ≥ 0,8 (0,5) 1) N/mm2 

Tüzveszélyesség E 

Veszélyes anyagok kibocsátása az EN 1504-2, 5.3 pontjával 
egyetértésben 

EN 1504-2:2005 

 1)A zárójelbe tett érték a megengedett legkisebb leolvasott érték. 
 

10. Az 1-es és 2-es pontban levő információkkal azonosított termék tulajdonságai 
megegyeznek a 9-es pontban rögzített értékekkel. Ezen teljesítménynyilatkozat 
kiállításáért a 4-es pontban megjelölt gyártó a felelős. 

 
A gyártó vagy képviselőjének aláírása: 

         

   
-----------------------------------     2013-08-26 
h. Dr. Hans-Günter Seltmann 
 
 
Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006  
(REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve. 
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Teljesítménynyilatkozat 
az 574/2014 rendelettel módosított 305/2011 sz. EU rendelet III függelékének megfelelően 

 
No. Cl3411060E 

 
1. A terméktípus egyedi azonosítója: 
 

Expert Proof eco 
 
2. Felhasználási terület: 
 

Új és meglévő épületek vízszigetelésére vagy részleges szigetelés felújításhoz. 
 

3. Gyártó: 
MC-Bauchemie GmbH & Co. KG 

Am Kruppwald 1-8 
46238 Bottrop 

 
4. Rendszer az építőipari termék megfelelősségének ellenőrzéséhez és értékeléséhez: 
 

3 - as rendszer 
 

5. Európai Műszaki Hozzájárulás: 
ETA-18/0324 

 

6. Notifikált szervezet: 
KIWA Nederland B.V. 

Sir Winston Churcilllaan 273 
NL-2288 EA Rijswijk 

No. C002 
 

7. Igazolt teljesítmény:  
 

Lényeges tulajdonságok Teljesítőképesség 

Tűzvédelmi osztály E osztály 

Repedésárhidaló képesség CB2 osztály 

Esőállóság Nincs elszíneződés vagy minőségromlás. 

Vízállóság Nincs elszíneződés vagy minőségromlás. 

Tapadószilárdság vizes tárolás után 

A tapadószilárdság nem csökken, nincs 
leválás vagy felhólyagzás. 56 nap után a 

tapadószilárdásg értékek számtani 
közepe: 0,75 N/mm2 

Vízgőz diffúzió μ H2O ≥ 849 

CO2 diffúzió Sd ≥ 200 m 
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Vízzáróság 5 mm-es résnél, 2 bar nyomás ellen,  > 
72 óra 

Nyomószilárdság C2A osztály 

Vízzáróság terhelés után 

A minták vízzáróak maradnak. Nem 
tapasztalható nedves felület, leválás vagy 

felhólyagzás a teszt végéig. A 
szakítószilárdság a teszt után: 0,60 

N/mm2 

Fagyás- olvadás ciklussal szembeni ellenállás Számtani középérték 0,6 N/mm2 

Száraz réteg vastagság 

Nedves film vastagság: 4,0 mm 
Számtani átlag: 3,5 mm 

Szórás: 0,073 mm 
Felhasználás: 1,4 kg/m2 1 mm száraz 

réteg vastagsághoz 

Flexibilitás alacsony hőmérsékleten Nincs repedés a hajlító húzó zónában 

Vízzáróság meghatározása rendszerben 

Nincs szivárgás az EAD 030295-00-
0605-ban megadott felhasználások és 

megengedett nyomások mellett. 
A ragasztáshoz felhasznált szalagok: 

MC-FastTape 
MC-FastTape IE 
MC-FastTape AE 

Környezeti hatás NPD 

 
A termék tulajdonságai megegyeznek a táblázatban rögzített értékekkel. Ezen 
teljesítménynyilatkozat kiállításáért a 305/2011 EU rendelet értelmében a fent nevezett 
gyártó a felelős. 

 
A gyártó vagy képviselőjének aláírása: 

         

   
 laborvezető      2018-05-24 
 
Melléklet: A 305/2011 (EK) rendelet 6(5) pontjának megfelelően, egy az 1907/2006  
(REACH) rendelet II mellékletének megfelelő biztonsági adatlap mellékelve. 


