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1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 
Forrasztott üvegtégla 
 
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési 
termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 
Clear 1909/8 (feles) 
 
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az 
alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: 
Építési célra nem teherbíró szerkezetekhez 
 
4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint 
értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 
VITRABLOK, s.r.o.  
Bílinská 42 
Duchcov 
419 14 
Cseh Köztársaság 
 
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a 
megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 
Petr Králík 
Gyárigazgató 
VITRABLOK, s.r.o.  
Bílinská 42 
Duchcov 
419 14 
Cseh Köztársaság 
 
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az 
V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 
4. rendszer szerint 
 
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói 
nyilatkozat esetén: 
Az Európai Bizottság építési termékekre vonatkozó 305/2011 számú rendelete alapján a 
Vitrablok, s.r.o. kijelenti, hogy  a termék megfelel az EN 1051-1:2003 számú  
harmonizált szabvány előírásainak. Az építési termék biztonságos, amennyiben a 3. 
számú pontban leírtaknak megfelelően alkalmazzák azt. A megfelelőség értékelése az 
EN 1051-2 szabvány előírásai szerint történt. 



 
8. Nyilatkozott teljesítmények 
 
A termék alapvető jellemzői Teljesítmény Harmonizált műszaki előírás 

Tűzzel szembeni viselkedés E 60 EN 13501-1 

Lövedékállóság NPD ** EN 1063 

Robbanásállóság NPD ** EN 13541 

Betörésállóság NPD ** EN 356 

Hőváltozásokkal szembeni ellenállóság 30 K EN 1051-2 
Mechanikai szilárdság 
(nyomószilárdság) 

> 13 MPa EN 1051-1 

Hangszigetelő képesség 41 dB EN 572-1 

Hőszigetelő képesség (U) 3.2 Wm
-2
K

-1
 EN 673 

Fényáteresztő képesség:   EN 410 

víztiszta 79%   
egy oldalán homokfúvott  69%   

két oldalán homokfúvott  60%   

Napenergia elnyelés  EN 410 

víztiszta 77%   

egy oldalán homokfúvott * 70/74%   

két oldalán homokfúvott  67%   

 
* az első érték arra az esetre vonatkozik, amikor nem a homokfúvott oldalán éri a terméket a 
napsugárzás, a második esetben a homokfúvott oldaláról közvetlenül éri a terméket a napfény. 
** NPD = nincs meghatározott teljesítmény 
 
9. A nyilatkozatban leírt teljesítmények az 1. és 2. pontban azonosított termékre vonatkozik a 
8. pontban leírtaknak megfelelően. 
 
Ezt a nyilatkozatot a 4. pontban azonosított gyártó állította kizárólagos felelősségére. 
 
A gyártó nevében aláírta 
 
 
 
 
Petr Králík 
Gyárigazgató 
Duchcov (Cseh Köztársaság), 2013. július 1. 
 
 
 






