La
tin
(SK) - Rev. N. 1

(HU) - Rev.1

Deklarované parametre

7)

NPD

ProtišmykovosĢ/Slipperiness
Hmatatovost/Tactility

NPD
NPD

Vyhovuje/Passed

Vyhovuje/Passed
Vyhovuje/Passed

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.

- vnútorné použitie/Internal use
- vonkajšie použitie/External use:
odolnosĢ proti vplyvu mrazu/ Freeze-thaw
resistance
OdolnosĢ proti zmenám teploty/
Resistance to thermal shock
UvoĐĖovanie nebezpeþných substancií,
látok/ Release of dangerous substances, for:
Olovo/ Release of lead
Kadmium/ Release of cadmium

NPD

pozri priloženú tabuĐku/See table attached

Lomové zaĢaženie/Breaking Strenght

PriĐnavosĢ-adhézia/
Bond strength-/adhesion
TrvanlivosĢ pre/Durability, for:

Trieda A1FL/A1- Class A1FL/A1
hrúbka/Thickness < 7,5 mm lomové zaĢaženie  700 N
hrĤbka/Thickness  7,5 mm lomové zaĢaženie 1300 N

Reakcia na oheĖ/ Reaction to fire/

Modena, 03/02/2014

EN 14411:2012

nizovaná
ova
Harmonizovaná
cká
technická
ia
špecifikácia

A1FL/A1 osztály - Class A1FL/A1

Megfelel/Passed

Megfelel/Passed

NPD

NPD

Lásd a mellékelt táblázatot/See table attached

NPD
NPD

Megfelel/Passed

A gyártó nevében és részérĘl aláíró személy::

EN 14411:2012

Harmonizált
mĦszaki
elĘírások

Raffaele Bartoli
Vice President Manufacturing,
R&D and Engineering Department Europe

értt kizárólag a 3. pontban meg
meghat
A jelen teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért
meghatározott
gyártó felel.

Az 1. pontban meghatározott termék
ermék
rmék teljesítménye megfelel a 7. pontban
po
megadott teljesítménynek.

ólom kibocsátás/ Release of lead
kadmium kibocsátás/ Release of cadmium

Teljesítmény

Vastagság/Thickness < 7.5 mm TörĘterhelés  700 N
Vastagság/Thickness  7,5 mm TörĘterhelés 1300 N

Kf
t

Kötési
ötési szilárdság
szilárdság-tapadás/
szilárdság-tapadás
Bond strength-adhesion
Tartósság/ Durability, for
for:
- Beltéri
ri felhasználás/ Internal
I
use
ültéri felhasználás/
felhasználá External use:
- Kültéri
ás/olvadás ellenállóképess
ellenállóképesség/ Freez
Fagyás/olvadás
Freezesistance
stanc
thaw resistance
HĘlökésállóság/
óság/
g/
hermal shock
Resistance to thermal
Veszélyes anyagok
ok kibocsátása/
kibocsátás R
Release of
es, for:
dangerous substances,

Tapinthatóság/Tactility
Tapinthatóság/Tactilit
nthatós

Csúszósság/Slipperiness
Csúszós
Csúszósság/Slipp

TörĘterhelés/Breaking strength
TörĘterhe

TĦzállóság/Reaction
T
Ħ
to fire

AlapvetĘ tulajdonságok

A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó teljesítmény-nyilatkozat esetén: értesített szerv neve és
azonosító száma: nem alkalmazandó

Modena, 03/02/2014

8)

7)

6)

Ke
rá
m
ia
Raffaele Bartoli
Vice President Manufacturing,
R&D and Engineering Department Europe

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosĢ výrobcu uvedeného v bode 3.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

8)

moniz
a:
V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzĢahuje harmonizovaná
norma:
názov a identifikaþné þíslo notifikovanej osoby, ak je to relevantné: nie je relevantné

6)

Parametre

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenĘrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek, az V. mellékletben
meghatározottak szerint : 4. rendszer

5)

bku, ako sa uvádzajú
uvádzaj v prílohe V: S
uvád
Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku,
Systém 4

5)

Podstatné vlastnosti

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselĘnek a neve és értesítési címe, aki megbízást kapott a 12. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatok elvégzésére: nem alkalmazandó

4)

o splnomocnenie zahĚĖ
zah
ĚĖa
a úlo
úlohy vyme
V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého
zahĚĖa
vymedzené v þlánku 12
ods. 2 :nie je relevantné

4)

A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében
elĘírtaknak megfelelĘen: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, VialeVirgilio 30, 41123, Modena - Italia

3)

ámka a kontaktná adresa výrobcu, aako sa vyžaduje podĐa þlánku
Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka
123,
23, Modena - Italia
11 ods. 5 ): Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio 30, 41123,

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált mĦszaki elĘírással
összhangban: beltéri és kültéri falak és padlózatok

Szárazon sajtolt kerámia burkolólapok, vízfelvétel: Eb 0,5%, beltéri és kültéri falakhoz és padlózatokhoz

A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetĘvé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében
elĘírtaknak megfelelĘen:

3)

2)

1)

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT sz. 001MRZI

ýrobca,
robca, v súlade s uplatnite
uplatniteĐnou
Đ
har
ZamýšĐané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca,
harmonizovanou
technickou špecifikáciou:
vnútorné a vonkajšie obklady stien a podláh

asiakavos
siakav Ģou Eb< 0,5%, vnútorné
vnútor a vonkajšie obklady stien a podláh
Keramické obkladové prvky lisované za sucha s nasiakavosĢou

Jedineþný identifikaþný kód typu výrobku;
oĐvek iiný prvok umožĖujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa
Typ, þíslo výrobnej dávky alebo sériové þíslo, alebo akýkoĐvek
vyžaduje podĐa þlánku 11 ods. 4:

2)

1)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH þ. 001MRZI

La
tin
(SK) - Rev. N. 1

(HU) - Rev.1

Deklarované parametre

7)

NPD

ProtišmykovosĢ/Slipperiness
Hmatatovost/Tactility

NPD
NPD

Vyhovuje/Passed

Vyhovuje/Passed
Vyhovuje/Passed

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.

- vnútorné použitie/Internal use
- vonkajšie použitie/External use:
odolnosĢ proti vplyvu mrazu/ Freeze-thaw
resistance
OdolnosĢ proti zmenám teploty/
Resistance to thermal shock
UvoĐĖovanie nebezpeþných substancií,
látok/ Release of dangerous substances, for:
Olovo/ Release of lead
Kadmium/ Release of cadmium

NPD

NPD

Lomové zaĢaženie/Breaking Strenght

PriĐnavosĢ-adhézia/
Bond strength-/adhesion
TrvanlivosĢ pre/Durability, for:

Trieda A1FL/A1- Class A1FL/A1
hrúbka/Thickness < 7,5 mm lomové zaĢaženie  700 N
hrĤbka/Thickness  7,5 mm lomové zaĢaženie 1100 N

Reakcia na oheĖ/ Reaction to fire/

Modena, 03/02/2014

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

EN 14411:2012

nizovaná
ova
Harmonizovaná
cká
technická
ia
špecifikácia

8)

7)

6)

A1FL/A1 osztály - Class A1FL/A1

NPD

Megfelel/Passed

Megfelel/Passed

NPD

NPD

NPD
NPD

Megfelel/Passed

Modena, 03/02/2014

A gyártó nevében és részérĘl aláíró személy::

EN 14411:2012

Harmonizált
mĦszaki
elĘírások

Raffaele Bartoli
Vice President Manufacturing,
R&D and Engineering Department Europe

értt kizárólag a 3. pontban meg
meghat
A jelen teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért
meghatározott
gyártó felel.

Az 1. pontban meghatározott termék
ermék
rmék teljesítménye megfelel a 7. pontban
po
megadott teljesítménynek.

ólom kibocsátás/ Release of lead
kadmium kibocsátás/ Release of cadmium

Teljesítmény

Vastagság/Thickness < 7.5 mm TörĘterhelés  700 N
Vastagság/Thickness  7,5 mm TörĘterhelés 1100 N

Kf
t

Kötési
ötési szilárdság
szilárdság-tapadás/
szilárdság-tapadás
Bond strength-adhesion
Tartósság/ Durability, for
for:
- Beltéri
ri felhasználás/ Internal
I
use
ültéri felhasználás/
felhasználá External use:
- Kültéri
ás/olvadás ellenállóképess
ellenállóképesség/ Freez
Fagyás/olvadás
Freezesistance
stanc
thaw resistance
HĘlökésállóság/
óság/
g/
hermal shock
Resistance to thermal
Veszélyes anyagok
ok kibocsátása/
kibocsátás R
Release of
es, for:
dangerous substances,

Tapinthatóság/Tactility
Tapinthatóság/Tactilit
nthatós

Csúszósság/Slipperiness
Csúszós
Csúszósság/Slipp

TörĘterhelés/Breaking strength
TörĘterhe

TĦzállóság/Reaction
T
Ħ
to fire

AlapvetĘ tulajdonságok

A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó teljesítmény-nyilatkozat esetén: értesített szerv neve és
azonosító száma: nem alkalmazandó

Ke
rá
m
ia
Raffaele Bartoli
Vice President Manufacturing,
R&D and Engineering Department Europe

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosĢ výrobcu uvedeného v bode 3.

8)

moniz
a:
V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzĢahuje harmonizovaná
norma:
názov a identifikaþné þíslo notifikovanej osoby, ak je to relevantné: nie je relevantné

6)

Parametre

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenĘrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek, az V. mellékletben
meghatározottak szerint : 4. rendszer

5)

bku, ako sa uvádzajú
uvádzaj v prílohe V: Systém
uvád
S
Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku,
4

5)

Podstatné vlastnosti

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselĘnek a neve és értesítési címe, aki megbízást kapott a 12. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatok elvégzésére: nem alkalmazandó

4)

o splnomocnenie zahĚĖ
zah
ĚĖa
a úlo
úlohy vyme
V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého
zahĚĖa
vymedzené v þlánku 12
ods. 2 :nie je relevantné

4)

A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében
elĘírtaknak megfelelĘen: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, VialeVirgilio 30, 41123, Modena - Italia

3)

ámka a kontaktná adresa výrobcu, aako sa vyžaduje podĐa þlánku
Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka
123,
23, Modena - Italia
11 ods. 5 ): Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio 30, 41123,

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált mĦszaki elĘírással
összhangban: beltéri és kültéri falak és padlózatok

Szárazon sajtolt kerámia burkolólapok, vízfelvétel: 0,5%<Eb 3%, beltéri és kültéri falakhoz és padlózatokhoz

A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetĘvé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében
elĘírtaknak megfelelĘen:

3)

2)

1)

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT sz. 002MRZI

robca, v súlade s uplatniteĐnou
uplatniteĐ
har
ZamýšĐané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca,
harmonizovanou
technickou špecifikáciou:
vnútorné a vonkajšie obklady stien a podláh

asiakavos
siakav Ģou 0,5%<Eb 3%, vnútorné
vn
Keramické obkladové prvky lisované za sucha s nasiakavosĢou
a vonkajšie obklady stien a podláh

Jedineþný identifikaþný kód typu výrobku;
oĐvek iiný prvok umožĖujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa
Typ, þíslo výrobnej dávky alebo sériové þíslo, alebo akýkoĐvek
vyžaduje podĐa þlánku 11 ods. 4:

2)

1)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH þ. 002MRZI

La
tin
(SK) - Rev. N. 1

(HU) - Rev.1

Deklarované parametre

7)

NPD

ProtišmykovosĢ/Slipperiness
Hmatatovost/Tactility

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.

NPD
NPD

Vyhovuje/Passed

NPD

NPD

Lomové zaĢaženie/Breaking Strenght

PriĐnavosĢ-adhézia/
Bond strength-/adhesion
TrvanlivosĢ pre/Durability, for:
- vnútorné použitie/Internal use
UvoĐĖovanie nebezpeþných substancií,
látok/ Release of dangerous substances, for:
Olovo/ Release of lead
Kadmium/ Release of cadmium

Trieda A1FL/A1 - Class A1FL/A1
hrúbka/Thickness < 7,5 mm lomové zaĢaženie  600 N
hrĤbka/Thickness  7,5 mm lomové zaĢaženie 1000 N

Reakcia na oheĖ/ Reaction to fire/

Modena, 03/02/2014

EN 14411:2012

nizovaná
ova
Harmonizovaná
cká
technická
ia
špecifikácia

8)

7)

6)

A1FL/A1 osztály - Class A1FL/A1

NPD

NPD
NPD

Megfelel/Passed

NPD

NPD

Modena, 03/02/2014

áíró személy:
A gyártó nevében és részérĘl aláíró

t

EN 14411:2012

Harmonizált
mĦszaki
elĘírások

Raffaele Bartoli
Vice President Manufacturing,
R&D and Engineering Department Europe

dásáért kizárólag a 3. po
pon
A jelen teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért
pontban meghatározott gyártó felel.

Az 1. pontban meghatározott
eghatározott termék
eghatározo
t
teljesítménye
tménye megfelel
m
a 7. pontban megadott teljesítménynek.

ocsátás/
tás/ Release of lead
ólom kibocsátás/
bocsátás
ocsá / Release
elease o
of ccadmium
kadmium kibocsátás/

Teljesítmény

Vastagság/Thickness < 7.5 mm TörĘterhelés  600 N
Vastagság/Thickness  7,5 mm TörĘterhelés 1000 N

Kf

Kötési
ötési szilárdság
szilárdság-tapadás/
szilárdság-tapadás
Bond strength-adhesion
Tartósság/ Durability, for
for:
- Beltéri
ri felhasználás/ Internal
I
use
Veszélyes
eszélyes
zélyes anyagok kibocsátása/
kibocsát
Release
Rele
of
erous substances, for:
dangerous

Tapinthatóság/Tactility
Tapinthatóság/Tactilit
nthatós

Csúszósság/Slipperiness
Csúszós
Csúszósság/Slipp

TörĘterhelés/Breaking strength
TörĘterhe

TĦzállóság/Reaction
T
Ħ
to fire

AlapvetĘ tulajdonságok

A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó teljesítmény-nyilatkozat esetén: értesített szerv neve és
azonosító száma: nem alkalmazandó

Ke
rá
m
ia
Raffaele Bartoli
Vice President Manufacturing,
R&D and Engineering Department Europe

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosĢ výrobcu uvedeného v bode 3.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

8)

moniz
a:
V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzĢahuje harmonizovaná
norma:
názov a identifikaþné þíslo notifikovanej osoby, ak je to relevantné: nie je relevantné

6)

Parametre

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenĘrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek, az V. mellékletben
meghatározottak szerint : 4. rendszer

5)

bku, ako sa uvádzajú
uvádzaj v prílohe V: Systém
uvád
S
Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku,
4

5)

Podstatné vlastnosti

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselĘnek a neve és értesítési címe, aki megbízást kapott a 12. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatok elvégzésére: nem alkalmazandó

4)

o splnomocnenie zahĚĖ
zah
ĚĖa
a úlo
úlohy vyme
V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého
zahĚĖa
vymedzené v þlánku 12
ods. 2 :nie je relevantné

4)

A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében
elĘírtaknak megfelelĘen: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, VialeVirgilio 30, 41123, Modena - Italia

3)

ámka a kontaktná adresa výrobcu, aako sa vyžaduje podĐa þlánku
Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka
123,
23, Modena - Italia
11 ods. 5 ): Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio 30, 41123,

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált mĦszaki elĘírással
összhangban: beltéri falakhoz és padlózatokhoz

Szárazon sajtolt kerámia burkolólapok, vízfelvétel: 3%<Eb6%, beltéri falakhoz és padlózatokhoz

A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetĘvé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében
elĘírtaknak megfelelĘen:

3)

2)

1)

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT sz. 003MRZI

robca, v súlade s uplatniteĐnou
uplatniteĐ
har
ZamýšĐané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca,
harmonizovanou
technickou špecifikáciou:
vnútorné obklady stien a podláh

asiakavos
siakav Ģou 3%<Eb6%, vnútorné
vnút
Keramické obkladové prvky lisované za sucha s nasiakavosĢou
obklady stien a podláh

Jedineþný identifikaþný kód typu výrobku;
oĐvek iiný prvok umožĖujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa
Typ, þíslo výrobnej dávky alebo sériové þíslo, alebo akýkoĐvek
vyžaduje podĐa þlánku 11 ods. 4:

2)

1)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH þ. 003MRZI

La
tin

Deklarované parametre

7)

NPD
NPD

Vyhovuje/Passed

NPD

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.

PriĐnavosĢ-adhézia/
Bond strength-/adhesion
TrvanlivosĢ pre/Durability, for:
- vnútorné použitie/Internal use
UvoĐĖovanie nebezpeþných substancií,
látok/ Release of dangerous substances, for:
Olovo/ Release of lead
Kadmium/ Release of cadmium

Reakcia na oheĖ/ Reaction to fire/

Modena, 03/02/2014

EN 14411:2012

nizovaná
ova
Harmonizovaná
ká
technická
a
špecifikácia

Raffaele Bartoli
Vice President Manufacturing,
R&D and Engineering Department Europe

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosĢ výrobcu uvedeného v bode 3.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

8)

oni
ma:
V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzĢahuje harmonizovaná
norma:
názov a identifikaþné þíslo notifikovanej osoby, ak je to relevantné: nie je relevantné

6)

Trieda A1 - Class A1

bku, ako sa uvádzajú
uvá
uvádza v prílohe V: Systém
S
Sy
Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku,
4

5)

Parametre

zah
ĚĖa
a úlo
úlohy vyme
V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahĚĖ
zahĚĖa
vymedzené v þlánku 12
ods. 2 :nie je relevantné

4)

Podstatné vlastnosti

mka a kontaktná adresa výrobcu, aako sa vyžaduje podĐa þlánku
Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka
123,
23, Modena - Italia
I
11 ods. 5 ): Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio 30, 41123,

3)

(HU) - Rev.1

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselĘnek a neve és értesítési címe, aki megbízást kapott a 12. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatok elvégzésére: nem alkalmazandó
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenĘrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek, az V. mellékletben
meghatározottak szerint : 4. rendszer

5)

A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében
elĘírtaknak megfelelĘen: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, VialeVirgilio 30, 41123, Modena - Italia

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált mĦszaki elĘírással
összhangban: beltéri falakhoz

Szárazon sajtolt kerámia burkolólapok, vízfelvétel: 6%<Eb10%, beltéri falakhoz

A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetĘvé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében
elĘírtaknak megfelelĘen:

4)

3)

2)

1)

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT sz. 004MRZI

8)

7)

6)

NPD
NPD

Megfelel/Passed

NPD

A1 osztály - Class A1

Teljesítmény

Kf

Modena, 03/02/2014

evében
ben és részérĘl
részérĘ
részérĘl aláíró
alá sszemély:
A gyártó nevében

t

EN 14411:2012

Harmonizált
mĦszaki
elĘírások

Raffaele Bartoli
Vice President Manufacturing,
R&D and Engineering Department Europe

A jelen
kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó felel.
n teljesítmény-nyilatkozat
eljesítmény-nyilatkozat kkiadásáé

Az 1. pontban meghatározott
megha
termék
term teljesítménye megfelel a 7. pontban megadott teljesítménynek.

ólom

ólom kibocsátás/ Release of lead
kadmium
Release

kadmium kibocsátás/ Rel
Releas of cadmium

Kötési szilárdság-tapadás/
Bond strength-adhesion
stre
Tartósság/ Durability,
Tart
D
for:
- Belté
Beltéri felhasználás/
felhas
Internal use
Veszélyes anyagok kibocsátása/ Release of
substances, for:
dangerous
erous substances

TĦzállóság/Reaction
T
Ħ
to fire

AlapvetĘ tulajdonságok

A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó teljesítmény-nyilatkozat esetén: értesített szerv neve és
azonosító száma: nem alkalmazandó

Ke
rá
m
ia

obca, v súlade s uplatniteĐ
uplatnite
Đnou harmonizovanou
harm
ZamýšĐané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca,
uplatniteĐnou
technickou špecifikáciou:
vnútorné obklady stien

asiakavos
siaka Ģou 6%<Eb10%, vnútorné
vnú
Keramické obkladové prvky lisované za sucha s nasiakavosĢou
obklady stien

Jedineþný identifikaþný kód typu výrobku;
koĐĐvek iný prvok umožĖujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa
ko
Typ, þíslo výrobnej dávky alebo sériové þíslo, alebo akýkoĐvek
vyžaduje podĐa þlánku 11 ods. 4:

(SK) - Rev. N. 1

2)

1)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH þ. 004MRZI

La
tin

Deklarované parametre

7)

NPD
NPD

Vyhovuje/Passed

NPD

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.

PriĐnavosĢ-adhézia/
Bond strength-/adhesion
TrvanlivosĢ pre/Durability, for:
- vnútorné použitie/Internal use
UvoĐĖovanie nebezpeþných substancií,
látok/ Release of dangerous substances, for:
Olovo/ Release of lead
Kadmium/ Release of cadmium

Reakcia na oheĖ/ Reaction to fire/

Modena, 03/02/2014

EN 14411:2012

zovaná
ova
Harmonizovaná
á
technická
špecifikácia

Raffaele Bartoli
Vice President Manufacturing,
R&D and Engineering Department Europe

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosĢ výrobcu uvedeného v bode 3.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

8)

rma:
V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzĢahuje harmonizovaná norma:
názov a identifikaþné þíslo notifikovanej osoby, ak je to relevantné: nie je relevantné

6)

Trieda A1 - Class A1

u, ako
ko sa uvádzajú
uvád
u
he V: Sys
S
Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku,
v prílohe
Systém 4

5)

Parametre

plnomocnenie
lnomocnenie zahĚĖ
zah
ĚĖa
a úlohy vymedz
V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie
zahĚĖa
vymedzené v þlánku 12
ods. 2 :nie je relevantné

4)

Podstatné vlastnosti

ka a kontaktná adresa výrobc
Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka
výrobcu, ako sa vyžaduje podĐa þlánku
3, Modena - Italia
11 ods. 5 ): Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio 30, 41123,

3)

(HU) - Rev.1

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselĘnek a neve és értesítési címe, aki megbízást kapott a 12. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatok elvégzésére: nem alkalmazandó
Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenĘrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek, az V. mellékletben
meghatározottak szerint : 4. rendszer
Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó teljesítmény-nyilatkozat esetén: értesített szerv neve és
azonosító száma: nem alkalmazandó

4)

5)

6)

8)

7)

A1 osztály - Class A1

NPD
NPD

Megfelel/Passed

NPD

Modena, 03/02/2014

Kf

ben és részérĘl
részér l aláíró
alá sz
A gyártó nevében
személy:
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Raffaele Bartoli
Vice President Manufacturing,
R&D and Engineering Department Europe

n teljesítmény-nyilatkozat
eljesítmény-nyilatkozat kiadásáé
A jelen
kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó felel.

Az 1. pontban meghatározott
megha
termék
ter
teljesítménye megfelel a 7. pontban megadott teljesítménynek.

ólom
ólom kibocsátás/ Releas
Release of lead

kadmium kibocsátás/ Rele
Relea
kadmium
Release of cadmium

Kötés szilárdság-tapadás/
Kötési
Bond strength-adhesion
str
Tartósság/ Durability,
D
for:
- Be
Beltéri felhasználás/
felha
Internal use
Veszélyes anyago
Veszélye
anyagok kibocsátása/ Release of
dangerous
rous substance
substances, for:

TĦzállóság/Reaction to fire
T

AlapvetĘ tulajdonságok

A nyilatkozat szerinti teljesítmény
Harmonizált
mĦszaki
elĘírások

A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében
elĘírtaknak megfelelĘen: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, VialeVirgilio 30, 41123, Modena - Italia

3)

Teljesítmény

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált mĦszaki elĘírással
összhangban: beltéri falakhoz

Szárazon sajtolt kerámia burkolólapok, vízfelvétel: Eb >10%, beltéri falakhoz

A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetĘvé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében
elĘírtaknak megfelelĘen:

2)

1)

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT sz. 005MRZI

Ke
rá
m
ia

bca,
ca, v súlade s uplatniteĐ
uplatnite
Đn
nou harmonizovanou
harmo
ZamýšĐané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca,
uplatniteĐnou
technickou špecifikáciou:
vnútorné obklady stien

siakavos
iakavo Ģou Eb >10%,
0%, vnútorné
vn
Keramické obkladové prvky lisované za sucha s nasiakavosĢou
obklady stien

Jedineþný identifikaþný kód typu výrobku;
kýkoĐĐve
kýko
vek iný prvok um
Typ, þíslo výrobnej dávky alebo sériové þíslo, alebo akýkoĐvek
umožĖujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa
vyžaduje podĐa þlánku 11 ods. 4:

(SK) - Rev. N. 1

2)

1)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH þ. 005MRZI

La
tin
(SK) - Rev. N. 1

(HU) - Rev.1

NPD
NPD

Vyhovuje/Passed

NPD

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.

PriĐnavosĢ-adhézia/
Bond strength-/adhesion
TrvanlivosĢ pre/Durability, for:
- vnútorné použitie/Internal use
UvoĐĖovanie nebezpeþných substancií,
látok/ Release of dangerous substances, for:
Olovo/ Release of lead
Kadmium/ Release of cadmium

Reakcia na oheĖ/ Reaction to fire/

Modena, 03/02/2014

EN 14411:2012

onizovaná
ovan
Harmonizovaná
ická
cká
technická
cia
špecifikácia

8)

7)

6)

Modena, 03/02/2014

részér aláíró személy:
ly:
A gyártó nevében és részérĘl

t

EN 14411:2012

Harmonizált
mĦszaki
elĘírások

Raffaele Bartoli
Vice President Manufacturing,
R&D and Engineering Department Europe

A jelen teljesítmény-nyilatkozat
kiadásáért kizárólag
a 3. pontban meghatározott gyártó felel.
mény-nyilatkozat ki
mény-nyilatkoza
áró
áról

Kf

NPD
NPD

Megfelel/Passed

NPD

A1 osztály - Class A1

Teljesítmény

Az 1. pontban
ontban meghatározott termék
te
teljesítménye
telj
megfelel a 7. pontban megadott teljesítménynek.


ólom kibocsátás/ Release of llead
ólom
kadmium
ium kibocsátás/ Release of cadmium

Kötési szil
szilárdság-tapadás/
Bond strength
Bon
strength-adhesion
Tartósság/ Durability,
Tartóssá
Durab
for:
- Beltéri felhasználás/
ffelhasznál Internal use
Veszélyes
élyes any
anyagok kibocsátása/
kib
Release of
dangerous
ngerous subst
substances, for
for:

TĦzállóság/Reaction to fire
TĦzáll

AlapvetĘ tulajdonságok

A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó teljesítmény-nyilatkozat esetén: értesített szerv neve és
azonosító száma: nem alkalmazandó

Ke
rá
m
ia
Raffaele Bartoli
Vice President Manufacturing,
R&D and Engineering Department Europe

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosĢ výrobcu uvedeného v bode 3.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

8)

Deklarované parametre

7)

Trieda A1 - Class A1

mo
moniz
V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzĢahuje harmonizovaná
norma::
názov a identifikaþné þíslo notifikovanej osoby, ak je to relevantné: nie je relevantné

6)

Parametre

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenĘrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek, az V. mellékletben
meghatározottak szerint : 4. rendszer

5)

obku, ako sa uvádzajú
uvádzaj v prílohe V: Systém 4
uvád
Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku,

5)

Podstatné vlastnosti

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselĘnek a neve és értesítési címe, aki megbízást kapott a 12. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatok elvégzésére: nem alkalmazandó

4)

o splnomocnenie zahĚĖ
zah
ĚĖa
a úlohy vym
V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého
zahĚĖa
vymedzené v þlánku 12
ods. 2 :nie je relevantné

4)

A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében
elĘírtaknak megfelelĘen: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, VialeVirgilio 30, 41123, Modena - Italia

3)

námka a kontaktná adresa výrobcu, ako sa vyžaduje podĐa þlánku
Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka
1123,
123, Modena - Italia
11 ods. 5 ): Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio 30, 41123,

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált mĦszaki elĘírással
összhangban: beltéri falakhoz

Szárazon sajtolt kerámia burkolólapok, vízfelvétel: 3%<Eb6%, beltéri falakhoz

A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetĘvé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében
elĘírtaknak megfelelĘen:

3)

2)

1)

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT sz. 006MRZI

ZamýšĐané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca,
harmonizovanou
technickou špecifikáciou:
ýrobca,
robca, v súlade s uplatnite
uplatniteĐnou
Đ
ha
vnútorné obklady stien

Keramické obkladové prvky lisované za sucha s nasiakavosĢou
vnútorné obklady stien
siakav Ģou 3%<Eb6%, vnú
siakavos

Jedineþný identifikaþný kód typu výrobku;
Typ, þíslo výrobnej dávky alebo sériové þíslo, alebo akýkoĐvek
Đvek in
iný prvok umožĖujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa
vyžaduje podĐa þlánku 11 ods. 4:

2)

1)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH þ. 006MRZI

La
tin
(SK) - Rev. N. 1

(HU) - Rev.1

Deklarované parametre

7)

NPD

ProtišmykovosĢ/Slipperiness
Hmatatovost/Tactility

Parametre výrobku uvedené v bodoch 1 sú v zhode s deklarovanými parametrami v bode 7.

NPD
NPD

Vyhovuje/Passed

NPD

NPD

Lomové zaĢaženie/Breaking Strenght

PriĐnavosĢ-adhézia/
Bond strength-/adhesion
TrvanlivosĢ pre/Durability, for:
- vnútorné použitie/Internal use
UvoĐĖovanie nebezpeþných substancií,
látok/ Release of dangerous substances, for:
Olovo/ Release of lead
Kadmium/ Release of cadmium

Trieda A1FL/A1 - Class A1FL/A1
hrúbka/Thickness < 7,5 mm lomové zaĢaženie  200 N
hrĤbka/Thickness  7,5 mm lomové zaĢaženie 600 N

Reakcia na oheĖ/ Reaction to fire/

Modena, 03/02/2014

EN 14411:2012

nizovaná
ova
Harmonizovaná
cká
technická
ia
špecifikácia

8)

7)

6)

A1FL/A1 osztály - Class A1FL/A1

NPD

NPD
NPD

Megfelel/Passed

NPD

NPD

Modena, 03/02/2014

áíró személy:
A gyártó nevében és részérĘl aláíró

t

EN 14411:2012

Harmonizált
mĦszaki
elĘírások

Raffaele Bartoli
Vice President Manufacturing,
R&D and Engineering Department Europe

dásáért kizárólag a 3. po
pon
A jelen teljesítmény-nyilatkozat kiadásáért
pontban meghatározott gyártó felel.

Az 1. pontban meghatározott
eghatározott termék
eghatározo
t
teljesítménye
tménye megfelel
m
a 7. pontban megadott teljesítménynek.

ocsátás/
tás/ Release of lead
ólom kibocsátás/
bocsátás
ocsá / Release
elease o
of ccadmium
kadmium kibocsátás/

Teljesítmény

Vastagság/Thickness < 7.5 mm TörĘterhelés  200 N
Vastagság/Thickness  7,5 mm TörĘterhelés 600 N

Kf

Kötési
ötési szilárdság
szilárdság-tapadás/
szilárdság-tapadás
Bond strength-adhesion
Tartósság/ Durability, for
for:
- Beltéri
ri felhasználás/ Internal
I
use
Veszélyes
eszélyes
zélyes anyagok kibocsátása/
kibocsát
Release
Rele
of
erous substances, for:
dangerous

Tapinthatóság/Tactility
Tapinthatóság/Tactilit
nthatós

Csúszósság/Slipperiness
Csúszós
Csúszósság/Slipp

TörĘterhelés/Breaking strength
TörĘterhe

TĦzállóság/Reaction
T
Ħ
to fire

AlapvetĘ tulajdonságok

A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó teljesítmény-nyilatkozat esetén: értesített szerv neve és
azonosító száma: nem alkalmazandó

Ke
rá
m
ia
Raffaele Bartoli
Vice President Manufacturing,
R&D and Engineering Department Europe

Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosĢ výrobcu uvedeného v bode 3.
Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

8)

moniz
a:
V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzĢahuje harmonizovaná
norma:
názov a identifikaþné þíslo notifikovanej osoby, ak je to relevantné: nie je relevantné

6)

Parametre

Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenĘrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek, az V. mellékletben
meghatározottak szerint : 4. rendszer

5)

bku, ako sa uvádzajú
uvádzaj v prílohe V: Systém
uvád
S
Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku,
4

5)

Podstatné vlastnosti

Adott esetben annak a meghatalmazott képviselĘnek a neve és értesítési címe, aki megbízást kapott a 12. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatok elvégzésére: nem alkalmazandó

4)

o splnomocnenie zahĚĖ
zah
ĚĖa
a úlo
V prípade potreby meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého
zahĚĖa
úlohy vyme
vymedzené v þlánku 12
ods. 2 :nie je relevantné

4)

A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében
elĘírtaknak megfelelĘen: Marazzi Group s.r.l. a socio unico, VialeVirgilio 30, 41123, Modena - Italia

3)

ámka a kontaktná adresa výrobcu, aako sa vyžaduje podĐa þlánku
Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka
123,
23, Modena - Italia
11 ods. 5 ): Marazzi Group s.r.l. a socio unico, Viale Virgilio 30, 41123,

Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált mĦszaki elĘírással
összhangban: beltéri falakhoz és padlózatokhoz

Szárazon sajtolt kerámia burkolólapok, vízfelvétel: Eb>10%, beltéri falakhoz és padlózatokhoz

A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetĘvé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében
elĘírtaknak megfelelĘen:

3)

2)

1)

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT sz. 007MRZI

robca, v súlade s uplatniteĐnou
uplatniteĐ
har
ZamýšĐané použitia stavebného výrobku, ktoré uvádza výrobca,
harmonizovanou
technickou špecifikáciou:
vnútorné obklady stien a podláh

asiakavos
siakav Ģou Eb>10%, vnútorné
vnútorn obklady stien a podláh
Keramické obkladové prvky lisované za sucha s nasiakavosĢou

Jedineþný identifikaþný kód typu výrobku;
oĐvek iiný prvok umožĖujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa
Typ, þíslo výrobnej dávky alebo sériové þíslo, alebo akýkoĐvek
vyžaduje podĐa þlánku 11 ods. 4:

2)

1)

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH þ. 007MRZI

