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Eurőp ai s Zinttíelőírások

E|sőtípusvizsgá|at

Napjaínkban azEurópaí Uníó szabályaí egyre több termékkörre vonatkoző Í.orga|mazásés megfelelóség
igazo|ás űjra szervezésétkövetelík
meg a termékek gyártőitől', rlkezdődött a garázskapuk termékszabványával, majd a függönyfalak, üvegek
következtek, mígez avá|tozás elérte
az ablakok ésajtók gyártőit is,

mentált és működtetett üZemÍgyártásellenőrzési rendszer lehet' Az átmeneti Ídószak
végénaz építőipariműszaki engedélyeknem
hosszabbíthatók,azokat vísszake1lvonnÍ'
2009' 02' l-jét,az átmeneti időszakot köve.
tóen a termékmegfelelőségének
ígazolásaki
zárőIag az MSZ EN 14351-1;2006 szabvány
alap1ántörténhet. A szabványnak való megfe.
lelőségetigazo|őe1;áráselsó részeegykijelolt
vizsgáIó laboratórium által végrehajtott,a termékrevonatkozóelsó típusvizsgálat.
Az eisó típusvizsgálatkeretébenkötelezően elvégzendő alapvizsgálatoka következó1t:
x légzárás,
Az MSZ EN 14)51-1:200ó Ablakok és ajtók
x vízzárás'
Termékszabvány'
teljesító,képességi
x szélálióság,
1e1iemzót
nevű szabványhatmonaáIteurópai termékszab
x akusztikai teljesító,képesség,
ványkénthatálybaiépett,(Információkaz EU épí
tésügyiszerverénhttp:// ec,europa,er./enterprise/
EgyszárnyÚablak vizsgá|ataIaboratóriumban
newapproach/nandoangol nyelven elérhetók.)
Ez a ténya szabvány hatáIya a1áesó termékek (tűzgátló és/vagyftistgátló tulajdonság
nélküli Ía,műanyag ésfém ablakok éSkülsó
bejár ati ajtók) forgalmazásában jelentós vá1tozást eredményez'
2007,02' l-jét6l2009'02, l.jéig,egy úgynevezett átmeneti vagy együtté1ési
idószakban
a)/200), (I,25') BM-GKM-KvVM együttesminiszteri rendeletbenelőírt, egytermékíorga1omba hozatalához, beépítéséhez
szükséges
megfelelőségi ígazolás(jelen termékek esetében a száIlítóimegfelelóségínyilatkozat) alapjátképező műszaki specifikáció akár a termélue
vonatkozó építőipariműszaki engedély,akár
a fentíszabványkövetelményeinekva1ómegfelelőségetigazoló dokumentum ésa szabvány
elóírásainakmegfelelőenlétrehozott'doku\ \ ' \\{- ,J l i o r b i : l rs p e s i r u r , . h u
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93 /6B/EGK iránye|veszerint
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FA ABLAK Kft.
Kisváros,
Sáros u.1.
UO

EN 1435t1:2006
EURO
fa ablak
Teljesítményje||emzők
Szé|á||óság
C5 osztá|y
Vhzárás
védet|enhe|yen 8A osztá|y
védetthelyen
Npd
Riutnncáni

a<z|zÁzA|z

teherviselése
350 N
Hanggát|ás
33C1;-5)dB
Hőátbocsátási
tényező
1,7\N/m,K
Légzárás
4'oszlá|y
Betörésá||óság
Npd

: hőátbocsátás,
l biztonsági eszközök teherviselő képessége,
u működtetó erők (csakgépimríködtetésrí
ajtók esetén),
Amennyiben a terméktervezett íelhaszná1ása
egyéb,specíálísmúszakijellemzót tanúsítását
is megköveteli (p1.fényáteresztés,
eltéróklímaviszonyok közöttí viselkedés,ütésállóság,betöréssel Szembeniel1enállás,veszélyesanyag
kibocsátás stb'), a fenti alapvizsgáiatok kibővíthetót' Erró1 részletestá|ékoztatása termék.
szabványban található' (A honosított szabvány angol vagy németnyelven beszerezhetó
a Magyar Szabványügyi Testület Szabvány.
bolqában - 10Q1Budapest,Üllói űt25, -vagy
honlapján www.mszt'hu keresztül,)
A CE-jelölés hasznáIatára lehetóséget adó
elsó típusvízs gáIatíjegyz ókönyvet n emzetím inisztérium által kryelolt,az Evőpai Unióban
bejelentettSzeÍvezetnekke1lkibocsátanÍa,
Az e7ső típusvizsgálat eredményeÍtösszefoglaló első típusvízsgá7atijegyzőkönyv _ és
ígényesetén típusvizsgálati bizonyíBlány _
a7apjána terméketgyártó/ Íotga7ombahozőcég
kiállíthat;a az ú,gynev
ezett CE megfelelóségi
nyÍlatkozatot,ésha a szabványnak megfelelő
izemi gyártásellenórzésí
rendszert működtet,
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a termékenelhelyezheti a CE-jelöléSt,[A CE
meg;e1ölésíeltételeia )/200), (I,25') BMGKM-KvVM együttes rendelet 12' $-ban, ó'
mellékletbenés az MSZ EN 14?51-1:200ó
szabvány ZA mellékletébentalálhatók, ]
Az CE megfelelóségínyilatkozatnak _ mÍnt
szá77ítőimegíele1óségi
nyilatkozatnak - tartalmaznia ke1l az elóírások szerinti cégreéstermékrevonatkozó adatokat,a termékműszaki
je7lemzőit,a javaso1tfelhasználási területet, és
többek között az első típusvizsgáIatokatv égző
akkreditált laboratórium nevétéscímétis,
A termékenelhelyezett CE-jelölésnektartalmaznía ke11a termék 1ényeges,az első típusvizsgálatí jegyzőkönyvben is ígazolt műsz aki ieIIemzőit, valam in t a f enti termékszabványban elóíÍttovábbi adatokat, A CE-jelöléS
haszná7ataazCE megíelelőséginyilatkozat, az
első típusvízsgáLatijegyzőkön1v és az ÜcyE
(üzemi gyártásellenőrués)nélkül nem lehetséges'Ezt a támogató dokumentációt a meg.
felelóségínyÍlatkozatkibocsátó;ának az illetékes hatóságvagy máS személyszámárahozzáférhetővékell tenní, A CE megfelelőségije1ö.
léstjogszerűenviselő termékazonban gyakorlatílagszabadon forgalombahozható, azt megtiltani, korlátozni nem lehet'

