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TVB

TIPUSVIZSGALATI BIZONYITVANY

GRAYTHERM EPS l00,,Ujrahasznositott" h6szigetel6 lemez termekrol

Az Epit6stigyi Min6sdgellenorzo Innov6ci6s Kht. Kdzponti Laboratoriuma ezen okirattal bizonyitja
a

Bayra System Kft.
1195 Budapest, Holherr Albert u. 7.

mint a TVB jogosultja reszdre, hogy a

Jrisz Plasztik Kft.
5100 Jfszberdny, Jrlk6halmi u. lI. Necsdtelep

telephelydn gydrtott

a 312003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet hatitlya al6 tartozo epitesi term6k elso
tlpusvizsg6latat elvdgezlte. Az azonos szamir 6s 2009. februar 27.-i keltri Elso Tipusvizsgdlati
Jegyz6k6nyvben r6szletezett eredm6nyek alapjfn a GRAYTHERM (EPS) 100

,0jrahasznositott" tipusri h6szigetel6 lemez megfelel azldSZ EN 13163:2001/MSZ EN
13163:2001/AC:2005 sz. jelzetri muszaki specifikdci6ban a CS(10)100 fokozatt termekre
el6irt kOvetelm6nyeknek.

A TVB

- villtozatlan term6kjellemzok mellett -

2014. februrir 28-ig

Budapest, 2009. februdr 27.
A A
hW t t-,t

Dr. B6nkv [Iam6s
r l  -  |

kozponti \borat6ri umvezeto

Ez a Tfpusvizsgdlati Bizonyiwdny 3 szhmozott oldalb6l 6ll, melyek kizfuolag egyiitt drv6nyesek!

ez EVn nnt. az MSZT es az IQNET dltal az MSZ EN ISO 9001:2001 szerinl tantsitott szervezet. 
KBiA-III-3.1-2007.03.13.

=

,-o.
Yr/^+



2t4 M-302612009

A termdk meefeleloses ieazol6s alapjdt kepezo tulajdons6eai (-iellemzoi):

Mtiszaki jellemz6 M6rt 6rt6k Kiivetelm6ny
Jeliil6si

k6d
Ert6kel6s

H ffvezetisi tdny ezd [W/mK] 0,036
legfeljebb

0,037 W/mK
megfelel

Hffvezetisi ellendllds

1m2wW1 (d71:50mm)
1,40

legal6bb
1,35 m2K/w

megfelel

Nyomffesziiltsdg I 0 %-os
a la kv dlto ztis n d I ll<P al 107 )  100 kPa cs(10)  100 megfelel

Alakvdltozds adott ny omds o n
is hfmdrsdkleten ["hl

3,8
legfeljebb

5 ,0
DLT(r )s megfelel

T ilizvide lmi oszttily (-)
t 'Et t

trizvddelmi
oszttllyu

legal6bb , ,8"
tiizvedelrn i

oszt6lyir legyen
megfelel

Az els6 tipusvizsg6lat eredm6nyei felhaszn6lhat6k a 312003 0. 25.) BM-GKM-KvVM
egyiittes rendeletben eloirt, a term6kre vonatkoz6 (3) megfeleloseg-igazokisi m6dozat szerinti

Szdllit\i megfelelSsdgi nyilatkozar kiad6s6hoz mindaddig, amig a gyitrt6 telephely6n gy6rtott

term6k mriszaki specifik6ci6ja, termdkjellemzoi, kdvetelmenyei, valamint gy6rt6stech-

nol6gi6j a v6ltozatlanok maradnak.

A v6ltozasokat a TVB jogosultja koteles azE}y'rt Kht. Kozponti Laborat6rium6nak 30 napon

beliil bejelenteni, mellyel a TVB megrijit6s6t kezdemdnyezheti.
A TVB kizirolaga termdk elso tipusvizsgitlatinak elvegzdsdt ds megfelelosdget igazolia.

Ez a Tipusvizsgillati Bizonyitv6ny 3 szdmozott oldalb6l 6ll, melyek kizhrolagegyiitt 6rvdnyesek!

KBiA- i l1 -3 -2006.05  I  l .



TVB: M-302612009

A TVB 6rv6nyessdgi ideje alatt a termdk megfelelosdg-igazol6s alapjAt k6pezo l6nyeges
jellemz6it az EMI Kht.

a kiivetkezd 5 6vben 4 alkalommal

ktildn megbizits al apj an fe liilv izs g6lj a.

A feliilvizsgillatra vonatkoz6 megbiz6st elso izben 2010. janutir 1S-ig kell az EMI Kht.
rdszere elki.ildeni. A feltilvizsgdlat elmulasztAsa esetdn a TVB hat6ly6t veszti. A regisztr6lt
EMI min6s6gi jellel (EMI-MJ) rendelkezo termekek eset6n e feliilvizsg6lat nem sziikseges.

A TVB-I keszitette: Ellen6rizte:

) t  J

{a.to- lCctJCr" *Y.gJ#|Kada Ildiko
tudomdnyos munkatd:rs szak6si laboratoriumvezeto

J6v6hagy'ta:

Ez a Tipusvizsg6lati Bizonyitvdny 3 szdmozott oldalb6l 6ll, melyek kizir6lagegytitt 6rv6nyesek!

KBiA-i l1-3. l  -2007.03. I3



tpftdsOgi Min6s6gellen6n6 Innov{ci6s Kht.

EmiA Epit6silgyi Min6sdgellen6rz6 Innovdci6s Kht.
K0zpont i  laborat6r ium

Vegy6szeti 6s Alkal mazf stech n i kai Sza kd gi Laborat6rium
Cim: l I l3 Budapest, Di6szegi ft 37.

Telefon: 372-6141
Telefax: 372-6512

E-mail: vegyeszet@emi.hu

A Nemzeti Akkreditdl6 Testi i let Sltal I NAT-l-l I l0/2006 szdmon akkreditdlt vizsgd16laborat6rium.
A GM 6ltal 090/2005 szdmon term6kvizsg{latra kijel0lt vizsg6l6laborat6rium.

Not i f ied body number l4 l5

M-3026/2009 2009. februir 27.

Els6 tipusvizsgrl lati j egyz6 kiinyv

q

GRAYTHERM (EPS) I 00,,0j rahasznositott" tipusti h6szigetel6 lemezr6l

Gy6rt6: J6sz Plasztik Kft.
5 100 J6szberdny, J6k6halmi u. 1 I . Necsotelep

Megbizo: Bayra System Kft.
I 195 Budapest, Hofherr Albert u. 7.

A mesbiziis kelte: 2009.02.16.

A vizsg6lati eredmdnyek csak a megvizsg6lt eg1'edre vonatkoznak.

A vizsgdlatijegyzokonyvet a Vegydszeti ds Alkalmaz6stechnikai SzakAgi Laborat6rium ir6sbeli enged6lye

ndlkul csak teljes terjedelmdben lehet lem6solni.

A vizsgAlati jegyzok6nyvben adott vdlemdnyadds es ertelmezes nem akkredit6ll stAtusban vegzett tevdkenysdg.

A, jegyzokdnyv 6 db szdmozott oldalt es 3 db mellekletet tartalmaz

KBiA-i l I -2.  I  -2006.05. I  I



e==A v6
Tipusvizs g 6lati j egy zoko nyv
T6masz6m: M-302612009
Kelt: 2009. februilr 27.

1. ADATOK

l.l A meebizas targya

GRAYTHERM (EPS) 100 ,,Ujrahasznositott" tipusir expanddlt PS hab hoszigetelo lemez
MSZ EN 13163:2001 szerinti elso tipusvrzsg|lata.

AzMSZ EN 13163:2001 (Hoszigetelo term6kek epi.iletekhez. Gyttri k6szitdsri expand6lt
polisztirol (EPS-) termekek. Mriszaki eloirdsok) szabv6ny alapj6n a term6k mriszaki jel-

lemzoit a gyhrt6 az alihbijelolesi k6dokkal adta meg:

EPS-EN 13 163-Tr-Lr-W1-Sl -P4-BS r sO-CS(l 0) l  00-DS(l{)s-DLT(1)s
- kdzdlt hovezet6si tdnyezo ()"p): 0,037 W/mK
- kdzdlt h6vezet6si ellen6ll6s (Ro): 1,35 m'K/W (dN : 50 mm eseten)
- alapanyag: 60 oh Nova F-32M + 40 o/o dgdskeslelteto adaldkanyagot tartalmazo dar6lek

(formahabositott termdkbol sz6rmaz6)

2. MINTAVETEL

A mintavdtel azMSZ EN 13172:2008 szabv6ny C melldklete C 2.2 pontja szerint tort6nt.
A mintavdtel id6pond it, a gyttrtitsi mennyis6get, a vetelezett minta mennyisdget az l. sz.
mell6kletkdnt csatolt mintavdteli j egyzokcinyv tarlalmazza.

3. VIZSGALATOKHOZ HASZNALT MEROESZKOZOK

M6rdeszkiiz megnevez6se,
tiousa

Kalibr:il6s
iddpontia

Kalibrrihis
eredm6nve

Mitutoyo digit6lis tol6m6r6
(0-150 mm)

2008.  I  1 .  25.
l 6 v

kiterjesztett m6rdsi
bizonytalans6g * 0,02 mm

ZWICK anyagvizsg6l6 berende-
zes 0-2 kN-os m6rocella

2008. 04. 01.
l e v

m6r6si bizonytalans6g
5,85 kN

Ac6l terhelo sulyok (5 kg)
2008.  11.12.

2 e v
kiterjesztett merdst

bizonytalans6e 120 me

KBiA-Iil-2. I -2006.05. I I
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Tipusvizs g 6lati j e gy z6kd nyv
Tdmaszdm:M-302612009
Kelt: 2009. februflr 27.

4. vrzscAlAToK

3t6

A mint6kat 6s pr6batesteket az egyes vizsg6latok megkezddse elott 24 orin iLt 23+5'C-on
kondicion6ltuk. Ahol a vizss6lati szabv6nv ettol eltero taroldst ir elo. azt kiilcin felttintet-
trik.

A vizsg6lt GRAYTHERM (EPS^) 100 ,,Ujrahasznositott" tipusti lemez (50 mm vastag) 6t-
lagos testsiiriis6ge: 19,40 kg/m'.

4.1 Az MSZ EN I3'163:2001 2A.2.2 pontja alapjdn az els6 tfpusviugdlat sordn a bejelentett
viugdld laboratdrium hatdskdrdbe tartozd miiszaki jellemzfik viugdlati eredmdnyei

4.1.1 Hfvezetdsi tdnyezd meghatdrozdsa az MSZ EN 12667:2001 szerint

A vizsg6lati eredm6nyeket a 2 sz. mellekletkdnt csatcllt, az Eptiletszerkezeti es Epiiletfi-
zikai Szak6gi Laborat6rium Vizsg6lati Jegyzokonyve tartalmazza (kelt: 2009.02.).

Az emlftett jegyz6konyvben megadott m6resi eredmenyek aritmetikai 6tlagolasa es az
MSZ EN 13163:2001 szabvdnyban megadott kerekitdsi szab6lyok alkalmazSsa ut6n:

?'ft t"s:0'036 W/mK

Rdtl"s: 1140 m2IOW

4.1.2 10 % relativ alakvdltoztishoz tartozd nyomdfesziilrsdg (CS(|0)) meghatdrozdsa az MSZ
EN 826:1997 szerint

A vizsg6lat idopontja: 2009. februdr 18.
A pr6batestek n6vleges mdrete: 50x50x50 mm
A pr6batestek mdreteitazMsZ EN 12085:1999 szerint 150 mm merestartomanyf 0,01
mm leolvasdsi pontoss6gt digit6lis tol6mdrovel hat6roztuk meg.
Vizsg6l6 berendezds: ZWICK 1484 tipusu univerz6lis anyagvizsg6l6 berendezds

- mdrocella 2 kN merdstartom6nyi
- vizsg6lati sebesseg 5 mm/min

A pr6batesteken nem alkalmaztunk fel tiletkezeldst (csi szo l6st).



e+;=/\
Tipusvizsg 6lati j egy zoko nyv
T6masz6m: M-302612009
Kelt: 2009. februir 27.

Vizse6lati eredm6nyek
l. sz. tiblflzat

Pr6batestek szdma
l0oh r elativ alakvdlto zdshoz tartozil

nvom6fesziilts6e fkPa.l
l .  minta 103,96

2. minta 105,02
3. minta 104,12
4 . mnta 709,24
5 . mnta 109,69

6. minta 1  1 0 , 3 1

kerekitett kiiz6p6rt6k 107

4.1.3 Az alakvdltozds meghatdrozdsa adott nyomdson tis ltdmdrsdkleten
(@Lf05) az MSZ EN 1604:1998 szerint

A vizsgdlat idopontja: 2009. febru6r 23-27.
A pr6batest n6vleges m6rete: 50x50x50 mm
A pr6batestek kondicion6l6si k<irtilmdnyei:23-25 oC, RH : 45-47 o/o,7 nap
A pr6batestek m6reteit azMSZ EN 12085:1999 szerint 0,01 mm leolvas6si pontossiigri
digit6lis tol6m6r6kkel hataroztuk meg.

Vizsg6lati kdriilmdnyek:
,,A" l6pcso: 20 kPa nyomdson 23 + 5 oC-on 48 h, 2009.02.23. - 02.25.
,,B" l6pcs6: 20 kPa nyomdson 80 + I "C-on 48 h, 2009.02.25. - 02.27 .

vizss6lati eredmdnvek 
2. sz. t.br,zat

Mintdk szima Vasta gsrig v f,ltozils lo/ol Atlag 6rt6kl%)
I 4.781

3,82 . 4,010
3 . 2,539

4.1.4 Euroosztrilyba sorolds a t{izveszdlyessdgi jellemzfk alapjdn flz
MSZ EN ISO 11925-2:2002 ds az MSZ EN 13501-I:2007 szerint

A vizsg6lati eredmenyeket a 3. sz. mellekletk6nt csatolt, a Tuzv6delmi Szakdgi Laborat6-
rium M-302612009 sz6mu, 2009. februdr 18.-i keltezdsu Vizsg6lati jegyzokonyve tartal-
mazza.

4t6

KBiA-1i l -2.  t -2006.05.1 r  ,
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Tipusvizs g itati j e gy zo[<o nyv
T6maszfm:M-302612009
Kelr 2009. februitr 27.

A vizsgdlati eredm6nyek alapjan a GRAYTHERM (EPS) 100 ,,Ujrahasznositott" tipu-
sf h6szigetelo anyag megfelelt azMSZ EN 13501-1:2007 szerinti ,,E" tfizv6delmi osz-
t{ly eloirasainak.

4. 1.4 Veszdlyesanyag-kibocstittis

A termdk vesz6lyesanyag-kibocsithshl nem vizsg6ltuk, mivel az EPS-term6kek nem tar-
talmaznak mergezo anyagokat, formaldehidet, kl6rozott szdnhidrogdneket, stb.
Az EPS termdkek bedpftdsekor a kivitelez6knek nem kell ktilOnleges biztons6gi int6zke-
deseket tenniiik, mert a termdkek nem ingerloek es nem mdrgezoek (MSZ EN
13163:2001 D mel ldk let  D7.  pont) .

5. ERTEKELES

A vizse6lati eredmdnyek ds a kovetelmenyek 6sszefoelal6sa

Miiszaki jellemz6 M6rt
6rt6kek

Kiivetelmdny K6d Ert6ke-
l6s

Nyom6fesziilts6g l07o -os
iisszenyom6dris eset6n [kPa]

t07
legal6bb
I 00 kPa

cs(10)100megfelel

Alakviltozis adott h6m6r-
s6kleten 6s nyomisom [%]

3,78
legfeljebb

5 %
DLr(1)s megfelel

H6vezet6si t6ny ez6 [W/mK] 0,036
legfeljebb

0,037 W/mK
megfelel

H6vezetdsi ellendll6s

1m2rlw1
1 4 0

legal6bb
1,35 m2K/w

megfelel

T ilzvdde lmi osztrily (-)
,rE" tizv6-

delmi oszt6-
lvit

legal6bb,,E"
trizvedelmi

oszt6lvri lesven
,,E" megfelel

A vizsg6lati eredmdnyek alapj6n az GRAYTHERM (EPS) 100 ,,Ujrahasznosftott"
tipusri expandalt PS hab termdk mtiszaki jellemzoit az al6bbiak szerint ertdkeljtk.

- A termdk m6rt hovezetdsi tenyezoje es sz6mitott hovezetdsi ellen6ll6'sa kedvezobb a
gyhrto eltal kozdlt hovezetdsi tenyezl ds hovezetdsi ellendllds 6rtekndl.

st6

KBiA-i l t -2.  I  -2006.05. I  l .
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Tipusvizs g 6lati j e gy zokd nyv
Tdmaszdm: M-302612009
Kelt: 2009. februir 27.

MELLEKLETEK

i. sz. melleklet
2. sz. melldklet

3. sz. mell6klet

A vizsg6latotvdgezte:

Mintavdteli j egyzokdnyv
Az Eptiletszerkezeti es Eptiletfizikai
Laboratorium Vizsgalati Jegyzokonyve
nikai vizsgalatr6l (kelt: 2009 . 02. 26.)
A Tuzvddelmi Szakdgi Laborat6rium
Jegyzokcinyve (kelt:2009. 02. 1 8.)

6t6

A termek 10 %-os deformrlci6hoz tartozo nyom6fesztiltsdge megfelel az MSZ EN
13163:2001 szabvanyban az adott fokozatra eloirt kdvetelmeny ertdknek.

a termdk alakv|ltozdsa adott homersdkleten ds nyom6son megfelel az MSZ EN
I 3 1 63 :200 I szabv6nyban az adott fokozatra eloirt kovetelmeny drteknek.

A gyul6konys6g vizsg6lata alapj6n a termdk kielegiti azMSZ EN 13501 -l:2007 szab-
vdny szerinti,,E" tuzvedelmi osztillyra vonatkoz6 kcjvetelmenyeket.

A termek vesz6lyesanyag-kibocsfrtisifi nem vizsgdltuk, mivel nem tartalmaz egesz-
s6gre k6ros anyagokat.

6.

Szakdgi
a hotech-

Vizs96lati

A vizsg6lati jegyzokonyvet ossze6llitotta,
es az ertdkelest v6sezte:

t"a's- (cctt'oo\lo^tu"r ZU
Maidics Zita

vizsg6l6 technikus rpirf suey MINdSEGETLENoRZd
twtrrOVnCtOS XHt 3.

Kada lldik6
tudom6nyos munkatdrs

Szakmailas ellenorizte:

szak6gi laborat6riumvezeto

KBiA-ilt-2. l -2006.05. I I .



4. sL. maLl'LL"t

MINTAVETELI JEGYZOKONYV

Tdrry: GRAYTHEM (EPS) 100 urnlruszNosirort tipusri expandflt
polisztirol h6szigetel6 anyag mintav6tele els6 tipusvizsgSlathoz

Vizsg6l6 szervezet: EMI Kht. (1113 Budapest, Di6szegi rit 37.)

Gydrt6: N6v: Jiisz Plasztik Kft.
Cim: 5100 J6szber6nv. Jak6halmi u.1 1. Necs6telep

A term6k gyirtis helye:
Cim: 5100 J6szber6ny, Jrik6halmi u. I I . Necsotelep

Mintav6tel helye:
Cim: 5100 J6szber6ny, Jrik6halmi u.1 1 . Necsotelep

Mintav6teli el6ir6s: MSZ EN 13172:2008 (C melleklet2.2 pont)

Mintavdtel id6pontja: 2009. febru6r 16.

A term6k adatai:

GRAYTHERM (EPS) 100 urnenAszNosirorr lemez: EPS-EN 13163-Tl-Ll-W1-
s I -P4-BS I s0-CS( 1 0) 1 00-DS(N)s-DLT( 1 )s

Ndvleges mdret: 1000x500x50 mm
A term6k szine: feh6r
Megjelen6si forma: lemez
Kdzdlt h6vezet6si tdnyez6 (l"p): 0,037 {/mK (MSZ ENl3163 4.2'1)
Kcizolt hovezetdsi ellenSll6s (Rp): 1,35 m'I(/W (50 mm rtg. lemezre)
Alapanyag tipusa: 600lo nova F-32M + 40oh 6g6skdsleltetett

adal6kol6sri daral6k (formahabositott
term6k)

Mintavdteli mennyis6g: to m3-6ot 10 db 1000*500*50mm lap
Mintajelcil6s: dupla s6rga csik, szhmozhs 1-70
Gv6rt6si azonosit6: 2009.02.09.

1)----::L--
a gyrirt6 k6pviseloje
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E==^ Epit6sUgyi Minds6gellendrz6 Innovdci6s Kht,

. K0zponti laborat6rium
Epiiletszerkezeti 6s E p iiletfizikai / Szakflgi la bo rat6riu m

;:Hl I i,3:',1Ti:i'' 
szegi i'�t 37'

Telefax: (l)372-6132
E-mail: epszerk@emi.hu

A Nemzeti Akkredit6l6 Testiilet 6ltal NAT-l-lll0/2006 szdmon akkreditflt vizsgdl6laborat6rium

T6maszfmz M-302612009 Ddtum: 2009.02.26.

Vizs grilati j e gAzdkii nyv

a

JfuszPlasztik Kft. 6ltal gy6rtott GRAYTHERM EPS 100 tipusir, rijrahasznositott alapanyagir

h6szigetel6 lemezek MSZ EN 12667: 2001 szabviiny szerinti

h6vezetdsi tdnyez6jdnek vizsg6latar6l

A vizsg6lati eredm€nyek csak a megvizsg6lt egyedre vonatkoznak.
A v i zsgdl ati j egyz6kdnyvet a szakdgi I aborat6rium ir6sbel i en geddlye n dlku I

. csak teljes terjedelmdben lehet lemAsolni.
A vizsgAlatijegyz6konyvben adott vdlemCnyadAs ds €rtelmezCs nem akkreditAlt st6tusban vtgzett tevdkenysCg.

Eza jegyzbkbnyv 5 db sz6mozott oldalt Cs I db melldkletet tartalmaz.

KBiA-rrr- l -2007.07.03.
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Vizsg6lati j egyz6k0nyv
Tdmaszdm:M-302612009
D6tum: 2009.02.26.

1. ADATOK

1.1. A megbiz6ssal kapcsolatos adatok

Megbiz6: EMI Kht. Vegydszeti- 6s Alkalmazastechnikai Tud. Osztaly
Megbizds kelte: 2009.02.16.
Gy6rt6 : ,}d-3 026 I 200 9 szamri Tf pusvizs g 6lati J e gy z6konyvb en I e irtaknak me g fe I e I o en

(A megbizdssal kapcsolatos tov6bbi adatok a Vegydszeti- 6s Alkalmazastechnikai
Tudom6nyos Oszuily M-3026/2009 szdmri dsszefoglal6 Tipusvizsgalati
Jegyzdkdnyv6ben tal6lhat6k.)

1.2. A megbiz6s tArEya

JtszPlasztik Kft. dltal gydrtott GRAYTHERM EPS 100 t(pusri rijrahasznositott
alapanyagt h6szigetel6lemezek h6vezetdsi tdnyez6jdnek meghataroz{sa az MSZ EN
12667: 2001 szabv6ny szerint.

2. IVTUSZ.q.KI JELLEMZoK

2.1. A vizsg6lt pr6batestek ndvleges adatai

2.2.

Pr6batest tfpusa / jele N6vleges
vastags69

d
lml

Kdztilt
h6vezetdsi
ellendllas

Rp
lm2K/W

Krizdlt h6vezetdsi
tenyez6

l"p

lwmKl

GRAYTHERM EPS 1OO /
LA-03312009 0,05 1,35 0,037

(A vizsgdlatokriszletes adatait is eredmdnyeit az l. sz. mell|Het vizsgdlati lapja
tartalmazza).

Vizsg6latok elok6szitdse

A vizsgrilatotaziiMlKht. H6vezet6si T6nyez6Yizsgii6 Laborat6riumiiban v6geztiik.
A vizsgalathoz sziiksdges anyagmint6t a Megbiz6 szallitotta a Vizsg6l6
Laborat6riumba.
A pr6batest m6r6s6re laborat6riumi kliman tdrt6n6 kondicionrilas utan keriilt sor.
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Vizsgdlati j e gyz6kdnyv
Tdmasz6m:M-3026/2009
D6tum: 2009.02.26.

2.3 Mtiszaki kdvetelmdnyek

A termdkre vonatkoz6 el6ir6sokat azMSZEN l3163:2001 sziimri termekszabviiny
tartalmazza

VIZSGALATOK

A termdk h6vezet6si tdnyezdjdnek meghat6rozAsaazMsz EN 12667:2001 ,,Epit6si
anyagok 6s termdkek h6technikai viselkeddse. A h6vezetdsi ellen6ll6s meghat6rozilsa
segddfiit6lapos 6s h6arammdr6s m6dszerrel. Nagy 6s kcizepes h6vezetdsi ellen6llisir
anyagok" cimti szabv6nynak megfelel6en t6rt6nt.

A vizsgalat d6tuma: 2009.02.19.
Labor ldgallapot: 20-23 oC, g: 45-52%
M6r6berendezds: HOLOMETRD{Rapid-k,RK-80a

Egymint6s, vizszintes elrendezdsti, asszimmetrikus
berendezds, ftigg6le ges, feliilro I lefel€ ir:lnyul6 h6aram.
Berendezds feltilete: 0,3 m x 0,3 m
Berendezds mdr6feliilete: 0,1 m x 0,1 m

M6rdsi pontoss6g: <5 %
Kalibr6ci6: - id6pontja: 2009.02.13.

- mdr6s jele: 09021350.CAL
- 6rv6nyess 6,ge: 2009.03.1 4.
- referencia pr6batest jele: SRM1450b
- referencia pr6batest any aga: klzetgy apot
- referencia pr6batest h6vezetdsi ellenall6sa: R:1,5 .tr2K / W
- referencia pr6batest szSrmazisi forrasa: mtiszergy6rt6

Vizsgrilati felt6telek

A h6vezet6si tdnyez6 vizsgilataa 3. pontban megjelOlt vizsgdlati szabviinynak
megfelel6en, l0 oC 6tlagos h6mdrs6klet, valamint 10 K h6mdrs6klet-kiil0nbs6g mellett
tdrtdnt.

315

3.

3.2
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Vizsg6lati j egyz6kdnyv
T6masz6m:M-3026/2009
D6tum: 2009.02.26.

4. EREDMEIYYEK

A vizsg6lat eredm6nyeit az alilbbi t6bl6zat tartalma.za:

4/5

Pr6batestjeleM6rt siinis6g

Its i-'t

Mert
vastags6g

d

lml

H66ramstinisdg
a pr6batesten 6t

rylm2t

H<ivezetdsi
ellendll6s

R
1m2x.I w1

H6vezetdsi
t6nyez6

)"
lWimKl

LA-033t2009 20,92 0,0495 7 , l l 1,408 0,0352

A megadott h6vezet6si t€nyez| 6rt6kek nl l0 o C dtlagh6m6rsdkleten drvdnyesek.

A JflszPlasztik Kft. 6ltal gy6rtott GRAYTHERM EPS 100 tfpusri rijrahasznositott
alapanyagu h6szigetel6lemez h6vezet6si tlnyezbje 6s h6vezetdsi ellenallasa a fenti
tAbl{zatban szerepl6 m6r6si eredmdnyek ds az MSZ EN 13163:2001szabvrinyban
ismertetett kerekitdsi szabAlyok fi gyelembe v6tel6vel :

l. = 0,036 WmK

R = 1,40 m2K/ w

(MEGJEGYZES: Afent megadott )"hSvqetdsi tdnyez6, valamint R h6vezetdsi
ellendllds irtdknem haszruilhatd.fel a 2.3 pontban emlftett,
v o nat kn z 6 t e rmi ks z abv d ny s z e r i nt m e gh at dr o z o t t )" p ko z 6 t t
hfvezetdsi tdnyezdkint, valamint Ro kazalt h6vezetdsi
ellendlldskent.)

IIYILATKOZAT

- A vizsgrilatok alapj6n a mdrt h6vezetdsi t6nyez(5 drt6ke kedvez6bb a gy6rt6 fltal
kOzOlt 6rtdkndl.

- A vizsgAlatok alapjfn a m6rt h6vezet6si ellen6llls drtdke kedvezobb a gyart6 6ltal
kdzdlt drtdkndl.

- A vizsgril ati jegyzlkOnyvben kdzrjlt adatok ds eredm6nyek kizrlr6l ag a vizsgilt
pr6bateste vonatkoznak.

- A vastagsflg h6vezst6si t6nyez6re gyakorolt hatas6t a vonatkoz6 termdkszabvany
szerint kell figyelembe venni.

- A mdrt 6s szdmitott 6rt6kek kerekft6se a vonatkoz6 termdkszabvdnv ritmutatiisa
szerint tdrt6nt.

- Az MSZ EN I 2667:200 I szabviinyban ismertetett feltilet-egyenletlens6gi
hibaellen6rz6s nem azott leirt eljfurls szerint t0rt6nt.

- A Vizsg6lati Jegyz6k0nyv 6s melldkletei azf:VlKht. ir6sbeli engeddlye ndlktil csak
teljes terjedelm6ben mdsolhat6 le.
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Vizsg6lati jegyz6kdnyv
T6maszam:M-302612009
D6tum: 2009.02.26.

6. MELLEKLETEK

1. melldklet: I db vizsg6lati lap

Budapest, 2009.02.26.

A vizsg6lati jegyzokdnyvet risszedllitotta:

5ls

EpfrEsuev urivoseeaunronzo . .
t|trtovActos rHr s. i P6ter

umvezet6

KBiA-III- I -2007.07.03.



l .  mel lek let
azM-302612009 szdmri

Vizsgdlati Jegyzok6nyvhdz

Az LA-03312009 sz6mf minta vizsgd,lati eredmdnylapja
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r L f a
I I 5  I
I _ l v  I rEp irp s uc yr ffi Sbc-EliiN'onzo nrNbv Ac r o s ru,l

n6vnzrrnsr frrwpz6 nannrs
vrzscAr,,q.rt lap-------

LA-033/2009

llgtl, . y:ry::T1i 6s Alkatm azdstec h n i kai Tu d o m 6 nyos Osztrity
JASZ PLASZTIK Kft.
GRAYTTIERM EPs I 00 rij rahasznositott expandrilt poriszti rol
hdszigetel6 lemez

M-3026 /2009

Mintasz6m:
Megbizd:
Gydrt6:
Term6k megnevez6se:

Mintav6tel m6dja:
Vizsg6lati m6dszer:
Kalibrdci6 adatai:

Gydrt6 dltal beszdllftva
MSZ EN 12667:2001

Ideje: 2009.02.t3. Ervdnyess6ge: 2009.03.14.
Referenci a pr6batest any aga: iiveggyapot
relativ nedv. tartalom: 40 o/o

Referencia pr6batest jele: SRM 1 450b
A lab-orat6riumi l6grillapot jellemzdi: ldgh6m6rs6klet: 23 "C
A

M6r6si adatok:
Md16s a:2009.02.19. Stac;oner 6llaoot vizssAlati id6tarfqmq. ?o

H66ramsiiriisdg a
pr6batesten keresztiil

irrfi1Pg1' r . , i f i , . rAT{Kl ' q
r4,96 4,96 9.96 10,0r 7,10912

Eredm6ny: A hovezet6si ellenrillas irtdke l0 "c ritlagh6mdrsdkleten: Ri= l,40gl mrlvw
A h6vezet6sitenyezl 6rt6ke l0 oc 6traghomdrsdkreten: ri:0,035155 wmK

Megiegyz6s: Amdrdspontossdga < S yo

Budapest, 2009. febru6r 19.
l nr.-...* iH

Maga AgotaD

adat: f a m6r6s kezdet6n:
Pr6batest .

"i;;-16.mege,: ; :
l  ,m [] i$, '  , ,  ,

Gy6rt6 6ltal kdzcilt
h6vez'et6si t lnyrezo
" '  ' ' I . ' [w-K] ' ,m€fl

' ',t.t';,i!li
mdrt'

LA-033/2009 0,0932 0.05 0.049s 20,92 0.037

A fltozisa a m6r6s-el6k6szit6s 6s a m6r5s ate*r
,i"{h:

Mdrds,
etOI[lyA

:.tdin€$l
[ftsl;.i,:

jl.utanlti
$',ilr;tr.!" !ii:'

i!,6megl
t k i l ; '

i,';;i;i,fla,ttf' , '
tdirieprviliozis'

iibtilrii:ii

"tonntt''
'  lkgl, '

't,.t1 alagi '

ttirneevattbzSs
, el6tti'
tcinieg
lkel

ut6ni
tdmeg
lke]

alatti
tcimeev6ltozSs

lkel' % fkel i % ' Ike] %
0,0932 0,0932

Mayer Zoltanpal
vizsgrll6 technikus vizsg6l6 mernok
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fpft6siigyi Min6s6gellen6rz6 Innovici6s Kht.
fplt6siigyi Min6s6gellen6rz6 Innov6ci6s Kht.

Kiizponti laborat6rium
Titzvddelmi Szak6gi Laborat6rium
Cim:1113 Budapest, Didszegi tit 37.
Telefon:372-61 64 Telefax : 37 2-6156
E-mail:tuzvedelem@emi.hu

A Nemzeti Akkredit6l6 Testiilet tltal NAT-l-l110/2006 szdmon akkreditdlt vizsgfl6laborat6rium.
A GM 6ltat 090/2005 szdmon termEkvizsgdlatra kijeliilt vizsgdl6laborat6rium

T6maszimzM-3026/2009 Ditum: 2009. 02. 18.

Vizsgf lati j egyz6kiinyv

M

J6sz Plasztik Kft. 6ltal gy6rtott
GRAYTHERM EPS l00,,fjrahasznositott" tipusri h6szigetel6 lemez

ttizv6delmi oszt6lyanak meghat|roz6sar6l

A vizsgalt term6kek azonosit6 adatai:
GRAYTHERM EPS t00 ,,tTjrahasznositott" tipusri h6-
szigetel6lemez:

Gyirt6:

EPS-EN 1 3 I 63-Tl -L1 -W1 -S 1 -P4-BS 1 sO-CS(1 0) 1 00-
DS(N)s-DLT(1)s

JAsz Plasztik Kft.
5100 Jaszber6ny
Jak6halmi ft ll. Necs6telep

EMI Kht.
Vegy6szeti 6s Alkalmaz6stechnikai Szakdgi Laborat6rium
I I 1 3 Budapest, Di6sze g:-'ht 37 .

2009.02. 16.

Kada Ildik6

2009. februar 18.

Megbiz6:

Megbiz6s kelte:

ug)nntezo:

Kelt:

A vizsg6lati eredm6nyek csak a megvizsg6lt egyedre vonatkoznak'
A vizsg6lati jegyz6k6nyvet a szak6gi laborat6rium ir6sbeli enged6lye n6lkiil

csak teljes terjedeln6ben lehet lem6solni.
A vizsg6lati jegyzcikbnyvben adott vdlem6nyad6s 6s &telmezds nem aklaeditalt st6tusban vdgzett tev6kenys6g.

Ez a jegyz6k6nyv 4 db szdmozott oldalt 6s - db mell6kletet tartzlmaz'

KBiA-III- I -2007.07.03



e*rA u4
Vizs g6lati j egyz6konyv
T6masz6m: M-302612009
D6tum:2009.02. 18.

1. Adatok

Megbiz6 munkatarsa eljuttatott Laborat6riumunkba l2db 90x250 mm, 6s 6 db
180 x 250 mm vizsg6lati pr6batestet, a Jisz Plasztik Kft. 6ltal gydrtott GRAYTHERM
EP S 1 00,,U.l rahaszno sitott" tipusri h6 szi getel6 lemezb6l.

2. Mintav6tel

A mintav6tellel kapcsolatos adatokat a ttmavezet6 (Vegy6szeti 6s Alkalmazastechni-
kai S zak6gi Laborat6rium) j e gyz6k6nyv e tartalmazza.

Vizsg6lat

A vizsg6lati pr6batestek kondicion6l6s6t az MSZ EN 13238:2002 szabviny el6ir6sai
szerint v6geztiik; 23 + 2 oC 6s 50 r 5 o/o relativ paratartalom mellett, tomeg6lland6s6-
gg.

A vizsg6latot, azNB-CPD/SH021061030105.07.2006 azonosit6ju Utmutat6 figyelem-

bev6tel6vel, azMSZ EN ISO lI925-2:2002,szabv6ny el6ir6sai szerint v6geztiik

Vizsg6l6berendez6s: A FADDIKOR Kft. 6ltal, 2005-ben gy6rtott k6sztilek.

PROVA AVM-03 l6gsebess6gner6 kalibr6lva: 2008. 03.27.

A vizsg6lat helye: Tiizv6delmi Laborat6rium, Szentendre, D6zsa Gy<irgy u.26.

A vizsg6lat id6pontja: 2009. februar 18.

Vizsgilati eredm6nyek

AZ1r4SZEN 13501-l:2007 szabvriny 6.3. pontja el6i4a, hogy a gyul6konys|gvrzsgir-

lat sor6n - a nem padl6burkolatk6nt alkalmazott epit6si term6kekn6l - mind a feliilet,

mind a sz6lek f,uzel szernbeni viselked6s6t egyarant vizsg6lni kell.

A szabv6ny l. thblinata 6ltal - az ,,8" tiizv6delmi osztiiyra - el6irt l6nghat6s id6tar-

tama l5 misodperc.

A gy6l6konys6gi vizsg6lat adatait - az}/rSZ EN ISO 11925-2:2002 szabv6ny szerint

vizsgilva - az l. 6s2. tSbl|zattattalmazza. '

3.

4.

I. tabldzat
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Vizsg6lati j egyz6k6nyv
T6masz6m:M-302612009
D6tum:2009.02. 18.

* AZMSZ EN ISO 11925-2:2002 szabviny 7.3.5. pontjrinak el6ir6sa szerint; ameny-
nyiben a term6k - al6ng els6 pr6batestre va16 irrinltisanak ideje alatt- meggyullad6s
n6lkiil elolvad, vagy <isszezsugorodva elvrilik a tart6kerett6l, a term6ket az,,A" Fiigge-
l6k szerint kell megvizsg6lni.

2. tdbldzat
...1'v;,1i.{ J* ;.rl,t :r:#-q tiie.'i;

jiilur.+lnS,f ,i11idl

frlil##.;i!,#{'l
[;llffifii],la:l

F
,

r#'.{,3"r&.i'ij,:,/,-, , i i ,  5 $ : :

GRAYTIIERM
EPS 100,,U;ra-
hasznositotttt

tipusri h6szige-
tel6lemez

Gyulladas/696s
(sec) J 2 I 2 2 a

J

F, >150 mm nem nem nem nem nem nem

A szrir6papir
meesvulladt

nem nem nem nem nem nem

Megegyzfls: A minta nem csepegett.

5. Ert6kel6s

AZ}.{SZ EN 13501-l:2007 szabviiny 11.3. pontja el6i{a, hogy 15 m6sodperces lang-
hatris mellett - a gyujt6l6ng 6rintkez6si pontj6t6l szdmitva - a fi:ggtileges langteqed6s
nern haladhatja meg a 150 mm-t - a hinghat6s kezdet6t6l szimitott - 20 m6sodpercen
beliil.

AJiszPlasztik Kft. 6ltal gY6rtott

GRAYTIIERM EPS 100,,(Ijrahasznositott" tipusni h6szigetel6 lemez

a fenti kritdriumoknak eleget tett, ez&.

megfelelt

az
MSZ EN 13501-1:2007 szerinti

E tiizv6delmi osztilY

el6ir6sainak.

Az MSZ EN ISO 11925-2:2002 9. r) pontja szerinti nyilatkozat:

.6 "izsgami eredm6nVek adott term6kb6l szfurnaz6 pr6batesteknek a konkr6t vizsg6-
lati kdriilm6nyek kozotti viselked6s6re vonatkoznak; ezen pr6batesteknek nem c6lja,
hogy a t6nyleges haszn6lati kdriilmenyek ktizott 16v6 term6k potenci6lis tiizvesz6lyes-
s6g6nek ki6rt6kel6s 6hez az egyedtili szempontot jelents6k-"
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Vizsgflati j egyz6k<inyv
Ternaszim : M-3026 I 2009
D6tum:2009.02. 18.

Megiee.vz6s:
AZtr.4;SZ EN 13163:2001 szabvany B mell6klete 6ltal el6irt Uzemi Gy6rtasellen6rz6s
sor6n, a4.2.8. ponthoz tartoz6B2.tiblfuzat rendelkez6se szerint-E tuz:r|delmi osztit-
lyu terrndk eset6n- naponta, tanus{tott alapanyag haszndlatakor hetente erySzer -

kozvetlen vizsg6lattal- el kell vlgenilvlgeztefiri azMSZ EN ISO 11925'2 szabv6ny
el6irrisai szerinti vizs 96l atot.

Budapest, 2009. febru6r I 8.

A vizsgalatot v6gezte 6s a
vizsg6lati j egyz6konyvet k6szitette:

Ellen6rizte:

Szakmailag ellen6rizte 6s j6vahagyta:

/{--/ L
Szirmai Attila L '

szakhg lab orat6riumvezet6
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