
 
 
 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
HU-CPR-FU04/2021 

 
1. A termék egyedi azonosító kódja: 

Duroflex Expert 60 
 

F-EXT-INT CC 25LM, PW-EXT-INT CC 25LM 
 

2. Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: 
 A termékkódot lásd a csomagoláson. 

 
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése: 

Tartósan rugalmas, légnedvességre kötő, egykomponensű poliuretán hézagtömítő anyag.  
Padlók dilatációs hézagaihoz bel- és kültéri felhasználásra.  
 

4. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe: 
 Durostone Kft. – 2038 Sóskút, Ipari park 3508/23 hrsz. 

 
5. A meghatalmazott képviselő neve és címe: 

 nincs  

 
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: 

 3. rendszer 

 
7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén a bejelentett 

szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma: 
Az MPA Braunschweig (0761), mint bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a terméktípus 
meghatározását az EN 15651-1, EN 15651-4 :2012 szabvány szerint, és erről vizsgálati 
jegyzőkönyvet adott ki.  

 

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki 
a műszaki értékelést végző szerv neve és, szükség esetén, azonosító száma:  
 nincs 

 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:  
 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki előírás 

Tűzvédelmi osztály Class E EN ISO 11925-2 

Visszarugózási képesség  >70%  EN ISO 7389 

Szakító szilárdság 23oC-on ≤0.4MPa EN ISO 8339 

Szakító szilárdság 30oC-on ≤0.9MPa EN ISO 8339 

A környezetre és az egészségre veszélyes 
anyagok kibocsátása 

NPD  

Vízáteresztő képesség NPD  

Áramlási ellenállás <= 3 mm EN ISO 7390 

Térfogatcsökkenés <= 10 % EN ISO 10563 

Nyúlási tulajdonságok hideg éghajlatú 
területeken történő felhasználásra (-30 ° C) 

NF EN 8340 

Tapadási/kohéziós tulajdonságok hő, víz és 
mesterséges fény hatására 

NF EN ISO 9047 

* NPD  Nincs meghatározott teljesítmény (No Performance Determined); 
 

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti 
teljesítménynek.  
A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó/forgalmazó a felelős.  
 
A gyártó/forgalmazó nevében és részéről aláíró személy: 

 
  

Kelt: Sóskút, 2021.01.25.      Révai Ákos ügyvezető igazgató 


