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IGAZOLAS

az A-581312006 szrimri Epittiipari Miiszaki Engeddllyel (EME) rendelkezo

Graytherm homlokzati h6szigetel6 rendszer (k6zetgyapot ds EPS hoszigeteldssel)

r'0 zv f,vnLMI ME GFELELOsEGER6L

A term6k megnevez6se: Graytherm homlokzati h6szigetel6 rendszer (kozetgyapot 6s EPS
h6szigetel6ssel)

K6relmez6 6s a Tfizv6delmi Megfelel6s6gi Igazokis (TMI) jogosultja:

Jrisz-Plasztik Kft.
5100 Jriszberiny, Jrik6halmi u. I l.

J6sz-Plasztik Kft.
5 100 Jriszberdny, Jrik6halmi u. I I .

J6sz-Plasztik Kft.
5100 J6szberdny, Jrik6halmi u. 11.

Ielen igazolfist az EMI Nonprofit Kff. az A-5813/2006 szitmt,2011. jrilius 27-6n kelt
Epitoipari Miiszaki Engeddlyben rdszletezett vizsgdlati eredmdnyek drt6keldse alapj6n,

tovabbd a hiitoldalon (ds p6tlapo(ko)n) rdgzitett adatok, feltdtelek ds szabrilyozrisok mellett
adja ki.

Az 6pit6si term6k alkalmaz{si teriilete:
Tdsla. beton ds vakolt falszerkezetek kiilso hoszieetel6 burkoliisdra

A Trizvddelmi Megfelelosdgi I kis 2016. jrilius 31-ig drvdnyes.

Budapest.  201l .  augusztus 9.

ldkletet tartalmaz.
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A vizsgil6 egys69 megnevez6se:
EMI Nonprofit Kft. Tiizvddelmi Divizi6 (1113 Budapest, Di6szegi rit 37.) 6s

Tr.izv6delmi Laborat6rium' (2000 Szentendre, D6zsa Gydrgy tit 26.)'A 
Tiizvddelmi laborat6rium teljes jogf tagja az ECOLF (Euopear Group of Organisations]or fire testing;

lnsPection and Certification - TfzvCdelmi vizsg6l6, ellen6rz6 ds tanusitO szervezetek Eur6pai Csooonrar
szervezetdnek.

A term6k vizsgrilata sordn figyelembe vett jogszabilyok, szabv{nyo\ el6ir6sok:
MSZ 14800-6: 2009, MSZ EN 13823: 2002, MSZ EN ISO 11925-2: 2002,
MSZ EN 13501-1: 2007, valamint a 9/2008. (lr. 22) oTM rendelettel kiadott orsz6gos
Tiizv6delmi Szabiiyzat 5. resz.

A term6k riivid leir{sa 6s mfiszaki adatai:
A Graytherm homlokzati h6szigetel6 rendszer rdtegrendje (behilrol-kifel6):

falszerkezethez Grayex Standard ragasa6 ds 6gyaz6habarcs,
Graytex Extra ragaszt6 6s 6gyaz6habarcs, illetve tiircsris mtianyag
dribel;
Graytherm EPS 80 Jrisz-cell (JC 80) tipusri polisztirolhab
h6szigetel6 lemez, vagy Rockwool RP-PT vagy Rp-pL
isvSnygyapot lemez;
Graytex zs6.kos ragaszl6 tapasz, illewe 145 g/m2 n6gyzetmdter-
tdmegti vakolater<isit6 iivegszdvet;
Graymix Prostar Plus alapoz6, Grayrnix Prostar plus Silicon
alapoz6;
Graymix Coral diszperzi6s v6konyvakolat, Graymix Silicon
vdkonyvakolat.

-  3 m m

- 1,5 mm

6rt6kek
Term6kjellemz6k (6s

m6rt6kews6eeik) Ert6k/adat Vizse6lati/6rt6kel6si m15d

Graytherm homlokzati h6szigetel6 rendszer (krizetgyapot 6s EPS h6szigetel6ssel)

Tiiaerjed6si hatdrdrtdk (perc) T6 > 45 perc

MSZ 14800-6:2009
9/2008. (ii. 22.) orM

rendelettel kiadott OTSZ 5. r6sz
l/4. feiezet Ml. mell6klet

Trizv6delmi osztrily (osadly) B-s l ,  d0
MSZ EN 13501-1:2007
MSZEN 13823:2002

MSZ EN ISO 11925-2:2002

Felt6telek, amelyek mellett a term6k a tervezett felhasznrilisra alkalmas:

Egymfs fiiliitti
nyil6szri16k
tdvols6ga

H6szigetel6 r6teg tipusa

EPS polisztirol
lap

EPS polisztirol
l"p -

risvinygrapot
lap bet6ttel
kieg6szifve

Asvdnyryapot lap

> 1 , 3 m

40 - 200 mm
lapvastags6gn6l :

T1, > 45 perc
[. viltozatl

40 -  120 mm
lapvastags6gndl:

T6 > 45 perc
12. v{ltozatl

vastags6gi korlStozas n6lkiil
T5 > 45 perc

[3. vr{ltozatl
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1. v:iltozat
A Graytherm EPS homlokzati hoszigetelo rendszerre, amennyiben
- az egymis fiiliitt elhelyezked6 homlokzati nyil6sok kiiziitti tiimiir falszakaszok

magassdga legaftibb 1,30 m;
- a nOszigetet6 r6teg vastagsiga maximum 200 mm (pont-perem m6dszerrel

ragasztva);
- a homlokzati nyilfsok kiiriil a homlokzaton elhelyezett h6szigetel6 lapok €s a

kivikba beforditott h6szigetel6 lapok kiiz6 minimum 7 mm vastags:igti'

iiveghrilival erdsitett ragaszt6r6teget kennek;
- a homlokzati nyilisok tliviiba beforditott polisztirol h6szigetel6 lap 6s a

homlokzati nyildszirrik tokszerkezete kdz6 minimum 3 mm vastagsfgri

ragaszt6r6teget kennek (az iivegsziivet h6l6t ebbe a rftegbe Agazzhk);
- a homlokzati nyil{sok kiviiban a vakolatr6teg iisszvastagsdga (ragaszt6 + iiveghdl6

+ zir6vakolat) minimum 7 mml
- egy6b helyeken a vakolatr6teg iisszvastags{ga (ragaszt6 + iiveghril6 + zrir6vakolat)

minimum 5 mm;
- a homlokzati nyilisok kiiriil, a homlokzati nyil{sok kiviiba beforditott h6sziget€16

lapok al6 minimum 150 mm sz6less6gben, teli€s feliileten ragasztva az iiveghfl6t a

tiimiir falszerkezethez rdgzitik;
- minden homlokzati nyiliszrlr6 a falsikok kiiziitt helyezkedik el
T6 ) 45 perc homlokzati tiizterjeddsi drt6k igazolhat6' az l-ll. trizdllos6gi fokozatf legfeljebb

30 m legfelso haszn6lati szinti.i dpiiletekben, valamint a lll-v. trizrill6sigi fokozatf

epiiletekben - az egyes tlizell6s6gi fokozatokra a 212002. (1..23.) BM rendelet 5. melleklet

I/3. fejezetdnek 1. t6bliu]at6ban, valamint a 912008. (ll. 22.) OTM rendeleftel kiadoft OTSZ

5. r6sz t/4. fejezetenek l-5. tabllzatiban megadott szintsziim-, illetve magass6gi korliitozas

fi gyelembevdteldvel - alkalmazhat6.

2, v^ltoz^t
A Graytherm EPS+MW homlokzati hoszigetelo rendszerre, amennyiben
- az egymis fdliitt elhelyezked6 homlokzati nyfldszrir6k kbziitti tiimor falszakaszok

magass6ga legal:ibb 1,30 m;
- a h6szigetel6 r6teg vastagsiga maximum 120 mm (pont-perem m6dszerrel tiirt6n6

ragasztfssal);
- a vakolatr6teg iisszvastagsdga (ragaszt6 + iiveghdl6 + zfr6vakolat) minimum 5 mm;
- minden ablaknyilfs litldtt 300 mm sz6les, Al tiizv6delmi osztflyri, 100 kg/m'

testsiiriis6gii szdlas h6szigetel6 anyagot helyeznek el rigy' hogy az ablaknyiltisok
mindk6t sz6l6t6l 300 mm sz6less6gben tflnyfljon;

- minden ablaknyil6s kivijdban, kiirben, a kiv:iba beforditott h6szigetelS lapok al6
teljes feliileten rag sztva az iiveghil6t minimum 150 mrn hosszban a tiimiir
falszerk€zethez riigzitik;

- a homlokzati nyil{sok kivdiba beforditott polisztirol h6szigetel6 lap 6s a
homlokzati nyiklszfr6k tokszerkezete kiiz6 minimum 3 mm vastagsfgri
ragaszt6r6teget kennek (az iivegsziivet h{l6t ebbe z r6tegbe 6gyazzfk);

- minden homlokzati nyiliszirri a falsikok kiiziitt helyezkedik el
T6 2.15 perc homlokzati nizterjed6si 6rtdk igazolhat6, az l-ll. tiizrill6srigi fokozati legfeljebb
30 m legfelso haszn6lati szintri dpiiletekben, valamint a III-V. tiizill6srigi fokozatrl
6piiletekben - az egyes tiizdll6srigi fokozatokra a 212002. (1._23.) BM rendelet 5. melldklet
l/3. fejezetdnek l. tl.bliLzataban. valamint a 912008. 01. 22.) OTM rendelettel kiadott OTSZ
5. rcsz Il4. fejezet6nek I-5. tiLblizat|ban megadoft szintszam-, illewe magassrigi korl6toz6s
fi svelembevdteldvel - alkalmazhat6.

l /5
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3. v6ltozat
A Graytherm MW homlokzati hoszigetelo rendszerre, amennyiben
- EPS lapokat nem tartalmaz;
- l6gr6s n6lkiil kivitelezett;
- az" egymfs Iiiliitt elhelyezked6 homlokzati nyil6szir6k ktiztitti tiimiir falszakaszok

magassdga legaldbb l'30 m;
- u o"koluir6t"g 6sszvastags{ga (ragaszt6 + iivegh6l6 + zir6vakolat) minirnum 6 mm;
- minden ablaknyilds lcivdjdban, kiirben, a k6v6ba beforditott h6szigetel6 lapok ald

teljes feliileten rag^sztva az iiveghrikit minimum 150 mm hosszban a tiimiir

falszerkezethez r0gzitik;
- minden homlokzati nyil{sz{r6 a falsikok kdziitt helyezkedik el

T6 ) 45 perc homlokzati trizterjed6si 6rt6k igazolhat6' az l-ll. tiziil6sitgi fokozatri legfeljebb

30 m iegfels6 haszniilati szinhi 6piiletekben, valamint a III-V. ttiz6ll6stigi fokozatri

6piiletekbin - az egyes tiizell6s6gi fokozatokra a 212002. (1.,,23.) BM rendelet 5. mell6klet

tl3. fejezetdnek l. tablazatiban, valamint a 912008. (ll. 22.) OTM rendelettel kiadott OTSZ

S. resL ll+. fejezetdnek l-5. tabl:izataban megadott szintsz6m-, illetve magassigi korl6toztis

fi gyelembevdteldvel - alkalmazhat6'

A 2009. m6rcius 20-6n kiallftott 0-2512008 szam0 osztrilyoz6si Jegyz6k6nyv alapj6n a

maximum 120 mrn vastagsfgri polisztirol h6szigetel6 r6teggel alkalmazott Graytherm
EPS homlokzati h6szigetel6 rendszer tiizvddelmi osztrilyba 6s aloszt6lyba sorolasa: B - sl'

d0. A tiizv6delmi oszt6lyb4 illetve aloszt6lyba sorol6s csak minimum E tiizvddelmi oszttilyti

expandrilt polisztirol triblak alkalmaz6sa eset6n, tov6bb6 az al6bbi felt6telekkel igazolhat6:
. 

- 
az alapfeliilet nem-6ghetd (Al, A2 tiizvddelmi osztiilyri), ldgris ndlki.ili alkalmaziissal;.

. a h6stigetelo anyag rogzit6se ragasztassal, vagy polipropildn, illetve f6m diibelekkel

tOrtdnik:
. az EPS ds risv6nygyapot libkik hossz- 6s keresair6nyban illesztettek;
. llzirits, tiizterjeddsi g6t alkalmaz6sa megengedett;
. aluminium profilokhoz nejlon rdgzit6 diibelek alkalmazhat6ak.

A 2011. 6prilis t3-rin ki6llftott 0-4412010 sz6mf Osztrilyozrisi Jegyzokdnyv alapj{n a

180 mm vastagsigli 6sv{nyi szdlas h6szigetel6 r6teggel alkalmazott Gra}therm MW

homlokzati hoszigetel6 rendszer tilzvddelmi osztiilyba 6s alosztrilyba soroliisa: A2 - sl, d0.

A trizvddelmi oszt6lyb4 illetve aloszt6lyba sorol6s csak minimum Al tiizvddelmi oszl6lyti
iisviinyi sziilas hoszigetelo t6bl6k alkalmazflsa eset6n, tov6bb6 az al6bbi feltdtelekkel
igazolhat6:
. az alapfeliilet nem-6ghet6 (Al, 42 tiizvddelmi osztrilyir), ldgrds n6lkiili alkalmaziissal;
. a hoszigetel6 anyag rdgzit6se ragaszlissal,6s f6mszeges dribelekkel tdrtdnik;
' az isvirnygyapot t6bl6k hossz- ds keresztir6nyban illesztettek.

Az egym6s ftiliitt elhelyezkedo homlokzati ny|l6sz6r6k kdziitti tijm6r falszakaszok
magass6g6nak legalibb 1,30 m-nek kell lennie.

A szerkezet beepftdsekor a tizszakasz-hatdrokat kdpezo fal- ds liiddmszerkezetek vonal6ban
a 212002. (1. 23.) BM rendelet 5. melldklet I/3. lejezetdnek M2. melldklete' valamint a
9/2008. (ll. 22.) OTM rendelettel kiadott OTSZ 5. rdsz Il4. fejezetdnek M2. melldklete
szerint kialakitott tiizterjeddsi g6tat kell kikdpezni.

4t5
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A 2008. mrijus 22-e elotl megkezdett 6pit6si eljrir6sokban a 212002. (t. 23.) BM rendeletben

rogzitettek, mig a 2008. m6jus 22-e Uit6n megkezdeft 6pit6si eljardsokban a 9/2008. (ll. 22.)

oTM rendelettel kiadott OTSZ-ben rdgzftettek a mdrtdkad6ak'

A rendszerek beepft6se soriin a homdrsiklet +5'c 6s +25"C kdzott legyen. Az alapfbliilet

legyen megfeleloen sziliird, egyenesJ sima 6s egyenletes. A felhordott habarcsfeliileteket

24 6riin beli.il nem 6rheti fagy, csap6es6, illetve ttizo napsutes.

A Graytherm EPS, Graytherm EPS+MW, illetve a Graytherm MW homlokzati hoszigetelo

rendszerek bedpft6se a rendszerekre, illetve annak dsszetevoire vonatkoz6 kivitelez6si

utmutaroban le inak szerint tdrtenJen.

A Gral4herm EPS, Grayherm EPS+MW, illetve a Grayherm MW homlokzati h6szigetel6

rendszlreket helyszinen bedpit6 kivitelezonek t6jdkoztatnia kell a rendszerek gazdlljdt a

rendszerek elemeikdnt felhasznrilt anyagokr6l, valamint biztositania kell a rendszerek
gazdftja rEsztre a bedpitett rendszerek megfelelos6g6nek ellenorz6sdt.

A Graytherm homlokzati hoszigetelo rendszerek bedpft6se a rendszereke, illetve azok

osszetevoire vonatkoz6 kivitelezdsi ftmutat6(k)ban leirtak szerint tdrtdnjen.

A TMI jogosultja kdteles bejelenteni a termdk konsfukci6jdban, anyag6ban vagy elodllitdsa koriilmdnyeiben

bekOvetieien minden valtozdst. Ezt kdvetoen az EMI Nonprofit Ktt. ddnti el, hogy a 
-fMI tovdbbra is

drvdnyben maradhat. vagy [j elj6rdst kell kezdem€nyezni a TMI visszavon6sa mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termdk dsszes mriszaki jellemz6jdre, nem helyettesiti a termdk lbrgaimazdsdhoz.

i'elhaszniilasahoz. bedDitdsdhez. haszn6latahoz szilksdges egyib engeddlyeket (pl Epitriipari Mriszaki

Engeddly) ds nem jogositja f'el a gytut6t vagy forgalnaz6t a CE megtblelcisdgi jeldlds feltiintetdsdrc a termdken

! agy annak csomagolds6n.
A iMI csak telies teriedelmdben sokszorosithat6. Kivonatos kdzldsdhez az EMI Nonprofit Kft. el6zetes irfubeli

hozr,6j6rul6sa sziikseges.
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Kdrvaki alakitds Graytherm EPS rendszer

Graytex ragaszt6

RiigzftS dubel

Fal

Graytherm EPS
(homlokzaton 20 cm
kdv6ban 2 cm)

GraVmix vakolat,
6gyaz6reteg +
diszft6vakolat
vas'tagsdga: 5 mm

H616s 6lv6d6 profil

Homlokzatr6l visszalordftotl ilvegszovet h*16 Graytex Sgyaz6habarcsba
6gyazva (rissz. rdteg vastags6ga cca. 7 mm)
alternativ megoldas a homlokzatr6l befuttatott h5l5 helyett: m6retre szabott
tivegsztivet hdl6 be6gyaz6sa 6s annak a kdvdba 6pfreft polisztirol betet leletti
visszafordft6sa a homlokzatra. Ezen megoldds alkalmazdsa esal6ben uqyelni
kell a megfelelfi allapoldsokra.

Graymix vakolat, 6gyaz6reteg + diszfrdvakolat vastags6ga: z mm

Eilr gpffisiiaYr
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KZrvakialaki'tds Gravtherm EPS + MW rendszer

craymix vakolat, 6gyaz6reteg + diszftdvakolat vastagsdga: 5 mm

Asvdnygyapot

Graytex ragasrt6

Rogzfr6 diibel

homlokzaton 12 cm

Gravmix vakolat,
6gyazdrEteg +
dirszft6vakolat
vastagsdga: 5 mm

- H6t6s 6tv6d6 prolil

g$r €Flr€st ct'!
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Kdvakialakitds GraYtherm MW

Graytex ragaszt6

Rogzft6 dLibel

Fal

Asvdnygyapst

Graymix vakolat,
6gyaz6reteg +
diszt6vakolat
vastagsaga: 6 mm

Hdl5s dlvddd profil

Grayrnix vakolat, dgyaz6r&eg + diszft6vakolat vastagsSga: 6 mm

tmt 6pfy€s0oyl
*arfi6sfoe!.reri6nzd
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Sarokmegerosit6sek Graytherm rendszerek
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Graltherm EPS + MW rendszer sarokkialakit6sa

tsil EplrEs0cn
Hndsfssr.Effiz6
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