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ÉpíTőlpARltvűsznxl erucroÉry
A termék megnevezése:

Thérmo-Block típusúfalszérkézetek

A termék tervézett
felhasználási t€rülete:

Lakó és középületek, illétve ipari létesítmények
hőszigetelt íaleleme

Kérelmezó:

Thermo-Block Magyarország Kft.
8230 Balatonfüréd, Dérynéu. 14.

A termék gyártóla:

Thermo-Block Magyarország Kft .
8230 Balatonfüred, Dérynéu. 14.

mint aZ ÉNy'E jogosultja

A termék ÉNill Nonprofit Kft,
szakrendi jelzete (SZRJ):

Vegyes anyagú építésirendszerek (szRJ: 3.1.4.)

EME érvényességkezdete: 2013. június 28.
ÉME érvényességvégé":2014. december
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Az Építőpaíi ]\.4l]szaki Engedé y 13 o dalt és 1 db számozott, pecséltel ellátott mellék etet tartalmaz,

- Az ÉNlE éNényességénekVége fetételhez
kötöit, Az É[4E érvényességeaz ÉMl Nonpront Kft, honap]án
(WW\{,emi,hu) ellenórizendó,
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Ezt az ÉME,t aZ

2.
3.

4.
5

6,

l.

8

9,

10.

11.

lnnovációs Nonprofit Kft. állította ki,
az építésitermékek műszaki követelményeinek, megíeleló§ég igazolásának, Valamint
forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 3/2003, (l.
25,) BNI-GKíVí-KVVIVI együttes rendelet,
a 16/1998. (lKK,8,) lKlM Közleményben szereplő kijelölés,
éfuényességikezdetú,2014.
- az ÉN,'lE-vel azonos jelzetű, 2012, szeptember 17, jelzétű
A2-1216M-O0B61-2013
december 1-ig érvényes El\,4E, va|aminí az A-104l20oB
projektszámú t]tóellenőzési Jegyzókönwben részletezett vizsgálati eredmények
értékelésealapján,
AZ EN/E jogosultja a7 a iermés/eles Vagy jogl személy. aki részere a7 FN/Fn a,, ÉN,4l
Nonprofit Kft. kiállította.
Az ÉMl Nonproíit Kft. - mint ióVáhaqyó szeNezet utóellenólzés keretében jogosult
annak ellenórzésére, hogy az ÉN,,!E tartalma a teímék,a gyártóhely, valamint a vonatkozó
múszaki előírások és jogszabályi környezet Vonatkozásában Változatlanul fennáll, illetve
annak meghatározására, hogy az EME érvénye§sége mi|yen feltételek mellett tartható
fenn, illefue hosszabbítható meg,
Az EME jogosultja az ÉME-t nem ruházhatja át másra, Az ÉN,,lE csak a íeltünteteft
gyártási helyeken előállított termékré vonatkozik,
Ha az ÉMEérvényességiidején belül honosított harmonizált euópai szabványt adnak ki
a termékre Vonatkozóan, a 3/2003, (1.25,) BN/-GKN,,|-KVVN,4 együttes rendelet értelmében
az ÉN,4l Nonproíit Kft-nak a szabvány közzétételét köVetően egy éVen belül az EME{
vissza kell vonnia, kivéve, ha a termék a szabványban foglalttól lényegesen eltér. Ha az
ÉME éfuényességiidején belül Európai Műszaki Engedél}.t (ETA) adnak ki a termékre
Vonatkozóan, akkor aZ ElvlE érvényességenem hosszabbítható meg,
Az ÉN4E jogosultja kóteles bejelenteni, ha a termék jellemzői, tefuezett felhasználási
területe Vagy gyártása körülményei megváltoznak és köteles kérelmezni az ÉME
módosítását,
AZ ÉMl NonpíoíitKft, Vlsszavonhatja a termékíe Vonatkozó ÉNlE-t, ha az utóellendrzés
nem végezhető él, az ellenőrzés eredménye nem megfelelő, a bejelentési
köteleze(séghez kapcso!ódó módosítási eljaíás az ÉN,4l Nonprcíit Kft, hibaján kíVüliokból
nem végezhetó el, vagy a termékről kiderül, hogy a tervezett rendeltetési célm nem
alkalmas.
Az ÉME-t az ÉN,4l Nonpíofit Kft, magyar nyelvén, és a kérelmező igénylésealapján utólagos igénylésesetén külön dúazás ellenében - angol, német Vagy írancia, esetleg
más nyelvú fordításban kiadja, JogérVényességialap az ÉN/lE magyar nyelvü kiadása.
's
Az ÉN,4E-t csak teljes terjedelmében
szabad másolni, Vagy más adathordozón közreadni,
Kavonatos közléséhez az Elvll Nonprofit Kft, írásos hozzájárulása szükséges. KiVonatos
közlés esetén ezt a tényt fel kell tüntetni, A reklám ismeftetők szövege és ábrai nem
lehetnek ellentétben az Epítóipaíi Műszaki Engedély tartalmáVal, és nem adhatnak okot
félreértésre,
Az ÉME,mint műszaki specifikáció, nem helyettesíti a teímékforgalmazásához,
felhasználásához, beépítéséhez,
használatához sZükséges egyéb engedélyeket,
igazolásokat (pl. környezet- és Vagyonvédelmi, egészségügyi, építésihatósági), és
megfelelőség igazolási dokumentumokat (pl. megfelelőségi tanúsítvány,uzemi
gyártáséllenőrzési tanúsítvány, első típusvizsgálati jegyzőkönyv, szállítói megfele óségi
nyilatkozat),
Az ÉN,4E alapján kiadott megfeleiőség igazolás nem jogosítja fel sem a gyártót, sem a
forga'mazót a cE megfelelősé9i jelölés íeltünteté§ére a terméken vagy annak
csomaqolásán,
ÉN,4l ÉpítésügyiMinőségellenórző
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A termék gyártási helye(i)
A polisztirol habosítá§a az alábbi üzemekben történik:
Wolters Packaging czech s.r.o,
Kosténice 171 530 02 Pardubice

Jász-Plasziik Kft.
Jászberény, Necsó telep

'1.2,

1,

A termék léírá§a

A

Thermo-Block zsaluzóelemek expandált polisztirol anyagú olda|falait polisztirol
A NEoPoR 2400 alapanyagú polisáirol testsűrűsége 26 i 10olo
kg/m3, AZ elemek e|helyezését azok felsó ré§zén kialakított bütykök segítik, amelyek
pontosan illeszkednek az elemek alsó részénléVó bemélyedésekbe,

táVtartók kötik ö§§ze,

A íalszerkezet változataí :
25 cm vastagságú fal:
kúlső kéreg: 6,5 cm
belsó kéreg: 4,5 cm
betonmag: 14 cm

-

35 cm vastag falszerkezet
-

,

külsó kércg: 16,5 cm
belsó kéreg: 4,5 cm
betonmag: 14 cm

44 cm vastag falszerkezet
külső kéreg: 25,5 cm
belső kércg: 4,5 cm
betonmaq: 14 cm

-

Ugyanazt a zsaluelemet alkalmazzák kü|só és belső falak építéséhez,de a rendszert
kiegészítimég áthida]óelem, koszorúelem ill, zsilipe|em,

A_]04/2008
3113
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áthidalóelem

koszorúelem

zsilipelem

§sá
[,4agassági mérct eltéíése

a2,0 mín

Hossz_ és szélességi méret

Alak_ méret pontosság
(formahabo§itólt elemekrc)

a 3 mm vagy l0,6%
(az alacsonyább érték
érVényes)

Deíékszógtó Való eltéíés
0,5 mm/20 cm

csolbuás

1.3.

A termék tervezett félhasználásának a leírása

A

Thermo-B|ock típusúfalszerkezetek készítésesorán a polisztirolbó|
formahabosított, egymásra illesztett zsaluzóelemek közeit statikailag méretezett
Vasalással látják el és betonnal (minimum c16/20) tö|tik ki. A falazatot előre

elkészitett, Vízszigetelés§e| ellátott hagyományos alapsze.kezetre állítják, A beton
megszilárdulása után a polisztirol táVtaítóknak és oldalfalaknak statikai szerepe
nincsen.
falszerkezetet külső és belsó teherhordó ía|kénta|ka|mazzák
kúlsó
falszerkezetet kivü|ról úVeghálóVal erősített vékonyvakolattal, belúlról a Vasbeton
maghoz mechanikusan rögzített, 15 mm vastag túzvédó gipszkarton lemezzel látják
el. A béIsö falszerkezetet mindkét oldalon a vasbeton maghoz mechanikusan
rögzített, 15 mm Vastag tűzvédó gipszkarton lemezzel látják el,
A termék íelhasználásával fóldszintes ill, földszint + tetótérbeépitéses lakóházakat
terveznek építeni,

A

A,la4l20a8
4113

A
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2,

JELLEN/ZóKÉSV|ZSGÁLAT|/MEGíTÉLÉSlMóDSZERElK

2,1.

A termék műszaki jellémzói, azok .ióváhagyott értékéiés vizsgálati/megítélési
módszerei

2.1.1. Mechanikai ellenállás és stabilitás
A Thermo-Block típusúíalszerkezetek teherbirását az EURocoDE szabVánysorozat
alapján egyedileg, beton Vagy Vasbeton szerkezetként kell ellenórizni,

szerkezeti modell
A szerkezeti beton kitöltés vonatkozásában a Thermo-Block zsaluelemekke| készitett
fal szerkezeti modellje rács típusúfalaz ETAG 009,2,2. fejezete alapián.
A kitöltés hatékonysága
A referencia szerkezet kitölté§e során tett megfigyeléseink alapján az ETAG 009,
6,1.2 fejezetének köVetelményei teljesülnek, a zsaluzat törése, üregek és betonfedés
nélküli acélbetéteknem fordultak eló.

Acélbetétes erósítés lehetőségé
geometriája és az átkótók elrendezése lehetóVé teszi az acólbetétek
korrekt elhe|yezésétés megfelelő betoníedést biztosít az ETAG 009 6.1.3 pontjának

Az üregek

kóVetelménye szerint,

2.'1.2. Tűzbiztonság
Térmékjellemzó

A

Thermo_Block

Termékjellemző érték

Vizsgálati vagy számítási

módszeí

iiplsú zsaluzóelemek

minimum C16/20 minóségű kibetonozásáVal létrehozolt kivüLíó
üveghálóVal erósített Vékonyvakoláttál, belülról a betonmaghoz mechanikailag rögzítelt, 15 ínm Vaslag túzvédö
gipszkaíton lemezzel ellátott külső teherhordó fal§zeíkezet, Valamini mindkét oldalán a betonmaghoz
mechánikailag íöazílelt 15 mm Vastao 1űzvédó qioszkaíton lemezzel ellátotl belsó tehérhordó fal§zerkezét
Tűzállósági haláréíiék(pérc)

l\,lsz EN 13501_

REl30

2:2oo7

(lX.6,)

+ A1

:2o1

o

2al2o1 1
kiadott

Bí\,,l lendeleltel

oTSz 5 rész

l\4SZ EN 13501-

Túzvédelmiosztály C)

1:2oa7+A1:2o1o,
( lX,6,
) BN,l rende etiel
kiadott oTsZ 5, .ész

B

2812011

Thermo_Block zsáluelem
TúzVéde]miosztály

l\,|sz EN 11925_2
N4SZ EN 13501_

E

1

A-la4l2ooa
5113

:2oo7 +A1 :2o1o
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2.1.3. Higiénia, egészség és környezetvédelém
Páraáterésztő képesség
Termékjellemző
Eps Dáladjííúziósellenállásiténvezó

Termé&jellemző érték

Vizsgálati Vagy §zámítási
módszer
íVlsZ EN 120a6

.u

Veszélyésanyagok

A gyártónak nyilatkoznia kéll a termékekben alkalmazott VeszéIyes anyagokró| (pl,
pentán), melyeket a Veszé|yesnek kell tekinteni a "Általános ellenörzólista ER 3
§zerint, és felsoroltak a "Vészélyes anyagok indikatíV listája"-ban.

2.,1.4. Használati biztonsá§
Termékjellemző

Termékjellemző érték

Betonnyomással szembeni ellenállás,
3 sorcnkénti betonozás esélén

lv,legfeleló

személyi séíülésseLszembeni biáonság

Megfeleló

szakértói értékelésselaz
ETAG 009 6,4,2, alapián
szakédói éíiékeléssel
az
ETAG 009 6,4,3, alaoián
szakériói éítéke]éssel
az ETAG
003 és az

Falszertezetek üté§állósága

(A szerkezet lágy és keménytestteL
szembeni útésáIlóságát a kéíegkiképzés
módia hatáíoza meo,)

Vizsgálati vagy számítási
módszer

llegfe]eló

I/]Sz-04-341-1:1985

fióVél.,Áhbe VéJéléVél

2,1,5, zaj- és lezgés elleni védélém
Te.mékjellemző

Termékiellemző érték

súlyozott helyszínj lé§ hanggát ási szám

R'$,*(c;c,)

vizsgálati vagy számítási
módszer
EN

R'",a5"(C; C|) =

25 cm vastag falzsaluelem az üregek bétón 39i,1;_4) dB

lso 10140_2
lso 717_1

EN

2.1.6. Energiatakarékosság és hóvédelem
Termékjellemzó
Az§a]uelemekpoliszi]íol hövezetési
Kitölió Vasbelon hóVezetésj ténvezóie,

Vizsgálati vagy számítási
módszer

0,031 WnrK

í\,4sZ EN 12667:2001

2,3W/mK

b u

rko

cm íalvástáosáo esetén

a,2l

_

35 cm fálva§taasáo esetén

0,15

-

44 cm fálvasiaosáo esetén

0,10

A 1o4l2oaa
6113

N4SZ

EN 12524:2001

aii rétegek nélkülUb [W/m'K, Vasbeton kitóltéssel,
0.032 W/mK íiovelembeVételével
^F

^,,h
Falszerkezetek hóálbocsátási tényezói

,25

Térmékiellemzö érték

bfu

-

lgazolás az [4sZ EN lso 6946
szabvány szerint
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2,1.7. Tartósság
Termékjéllemzó

Vizsgálati vagy számítási
módszer

Termékjellemző érték

ETAG 009 6.7,1.1
ETAG 009 6,7,1-2

Tádóssáo nzika! hatásokkál szemben
Taítóssáo veovi halásokkal szemben
Taítóssáo biolóaiai halasokkal szemben

ETAG0096713

A rendes használat melletti károsodásokkal

A polisztirol zsaluzat ierhelhetósége

ETAG 009 6,7,2,1
ETAG 009 6-7,2,2

megíele ó

ETAG0096723

Nem ierhelhető
(rögzíté§ek c§ak a beton vagy
vb rnaoban ]ehetséoesek)

szakéi(öi éítékelés§el

ETAG 6.7 2

2.í.8. Egyéb iellemzők
Termékjellemző éíték

Termékjellemzó

Vizsgálati vagy számítási

Formahábosított élemek BASF NEoPoR 2400 aláóanvaoból
,1602:1998
26 kg/mJt 10%
14SZ EN
min 120 kPa
10% os rclatív a akváliozáshoz taítozó
lVIsZ EN a26:1997

cS(10)120

Páladiflúziós ellenállási iényező /p/
HóVezetési tényezó

3.
3.í.

/^/

l\,'lSZ

0,031 W/mK

EN 120n6:1999

lvlsz EN 12667:2001

A MEGFELELoSEG lGAzoLAsA
A termék megfelelóség igazolás módozata
A 98/279lEK bizottsági határozat alapján,
a 89/106/EGK tanácsi irányelv lll. melléklet és
a 3/2003 (l. 25,) BM-GKM-KW|\,4 egyűttes rendelet 4, sz. melléklet szerinti:
(2+)

rendszer.

3,2,

A gyártó feladatai
3-2,1 Üzemi gyártásellenózés(ÜGYE)
A gyártó köteles olyan ÜGYE rendszert kialakítani, dokumentálni és múködtetni, mely
biztosítja, hogy a forgalomba hozott termékek igazolható módon folyamatosan
megfelelnek jelen ÉN,4E követelményeinek,

Az a gyártó, melynek a minöségirányitási rendszere megfelel az EN lso g001-nek,
és azt kiegésziti a jelen EME-ben előirt, az uzemi 9yartásellenórzésre Volat<ozö
köVetelményekkel, ú9y tekinthetó, hogy az üzemi gyártásellenórzési rendszere
megfelel a köVetelményeknek.

A termékre vonatkozóan a gyáttó feladata olyan üzemi gyártáseIlenórzé§i rendszer
kialakítása, múködtetése, illetve ellenőrzése, mely a termékek folyamatos
megfelelóségét bizto§ítja,

Az üzemi gyártásellenőrzési rendszemek tartalmaznia
A,1o4l2oaa

7l13

kell:
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a megfelelóség igazolási eljárás kereiében szükséges feladatokat és ezek
felelősét, beleértve a kije|ölt tanúsító szervezettel Való kapcsolattartást és a
bejeleniési kötelezettségeket,
a személyzet képzettségéreés oktatására, a gyártó- és vizsgáIóberendezésekre,
az alapanyagokra, a beszállított termékekre, a gyártási folyamatra, a felmerúlő
nem megfelelőségek és reklamációk kezeléséreés az üzemi gyártásellenőrzesi
rendszer - gyártó áItali - felülvizsgálatára Vonatkozó szabályozást, az üzemi
gyártáselIenőrzés keretében - a gyártásellenórzés viz§gálati terve szeliní - az
MsZ EN 13163:2009 sz, szabvány B melléklete, íovábbá az alábbi táblázat
Iada|mazza:

Vizsgálati módszeí

A vizsgált termékjellemzők
zsaluelem
Geometriai méretek

, az

Minimális vizsgálati
ovakorisáo

eqvszerű méíésekkel

územi gyártásellenőrzés keretében Végzett Vizsgálatok eredményeinek

értékelésétaz első típu§Vizsgálat eredményeinek összevetéséVel,

3,2.2 ElsőtípusVizsgáIat

Az első

tipusvizsgáIat során

az alábbi

szerinti Vizsgálatára kerűljön sor:

termékjellemzők 21

2

fejezetben leírtak

polisztirol tűzvédelmi osztály;
falszerkezei túzvédelmi osziálya;
falszerkezet tűzállósági határértéke;
fal páraáteresztő képesség;
Falszerkezetek ütésállósága;
Betonnyomással szembeni ellenállás;
Falszerkezet léghanggátlás;
Fals,/erkezet hCiátbocsátásl tényezö:
Polisztirol anyagjellemzói az EN ,]3163 szerini
Elemek aIak- méret pontossága

A gyártó a jelen ÉMEkiadásához végzett alkalmassági Vizsgálatok eredményeinek
felha§ználásáVa| ö§szeállíthatja első típusvizsgálati dokumentációját, amennyiben a
2, pontban leírtak teljesülnek.

3,2.3. A terméket kísérőtermékjellemzóinek megadása
A termék csomagolásán vagy kí§éró dokumentumain a köVetkező iermékjellemzők
értékeitkell megadni:
polisztirol tűzvéde mi osztálya;
falszerkezet túzVédelmiosztálya;
falszerkezet túzállósági határértéke;
Falszerkezet |éghan9gátlás;
Falszerkezet hóátbocsátási tényezó;
Elemek alak- méret pontossága
Polisztirol anyagjellemzői (testsűrűség, nyomószilárdság, hóVezetési tényezó)
Veszélyes anyagok (pentán, izopentán, hexabromociklododekán) mennyisége
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3,2.4. szállitói l/]egfele|óségi Nyilatkozat kiállítása
A 9yártó által kiállítandó nyilatkozatnak a köVetkezóket kell tartalmaznia:
Az építésitermék szál|ítójának (gyáítójának, forgalomba hozójának, továbbíorgalmazójának) nevét, azonosító jelét (márkajelét) és címét,
Az építésitermék rendeltetési célját (íelhasználási területét) és az
azonosításához szükséges adatait, a gyártás dátumát, a termék típusát,
Azon kijelölt szervezet megnevezéséi, azonosítási számát, amelyek tanúsítványa
alapján a megfelelőségi nyilatkozat kiadásra keíült,
Jelen ÉME azonosítóját, amelyeknek az építésitermék Vizsgálattal igazoltan
megfelel,
A megfelelóségi nyilatkozat érVényességiidejét,
A szállító, gyártó, forgalmazó megfelelóségi nyilatkozat aláírására felhatalmazott
képViselójének nevét (olvashatóan) és beosztását,
A megfelelóségi nyilatkozat azonosító számát, a kiadás dátUmát, a kiállító
cégszerű aláírását,
Kiegészító információk:
A termékre Vonatkozó Felhasználási úimutató (átadva a gyártó honlapján
e!érhető, stb, megjelöléssel),

l

A megfe|előségi nyilatkozat formai köVetelményei:
A nyilatkozat kötött formája nincs előírva, Általában önálló bizonylat, amelyet a
kiszállítás során a szálIítmányhoz, Vagy a szállítólevélhez célszerű csatolni,
l\,4éretében,formájában igazodhat a gyártó egyéb céges iratainak kü|alakjához, vagy
a termékhez csatolt beépíiési-,kezelési és használati útmUtatóhoz.

3.3.

A küelölt tanúsító szervezet feladatai

3,3.1. A gyártásellenőrzés alapvizsgálata
3,3,1,1, Az üzemi gyártásellenórzési rendszert leíró dokumentáció előzete§ fe|ülvizsgálata

Ennek keretében a gyártásellenőrzés múködését, a gyártás folyamatát, valamint a
hozzá kapcsolódó ellenőrzések és Vizsgálatok eljárását leíró - gyártó által készített dokumentumok felülvizsgálatának elVégzésetórténik meg,
A felülvizsgálat alapján értékelt,hogy a termékek minóségszabályozása megíelelő-e,
és összhangban Van-e a 3.2,,],-ban elóírt követelményekkel.
3,3.1,2. A gyártásellenörzés alapvizsgálata a he|yszínen

Az alapvizsgálat keretében ellenőrzött és értékelt,hogy az üzem a gyártásellenőrzési
dokumentációnak megfelelóen Végzi-e a tevékenységét,továbbá a gyártó által
Végzett ellenőrzések és Vizsgálatok alkalmasak-e a termékek megfe|elóségének
megállapítására, Az alapvizsgálat kiterjed arra, hogy a gyártó rendelkezik-e azokkal
az eszközökke], amelyek szükségesek a köVetelményeknek megfeleló termékek
előállításához, és adottak-e a gyártásellenőrzés elvégzésénekszemélyi és tárgyi
feltételei,

3.3,2, Az üzemi gyártásellenőzési tanúsitvány kiadása
A kijelölt tanúsító szeruezet - a gyártó által elvégzett és benyújtott elsó típusvizsgálat
és . a gyártásellenórzés alapvizsgálatának ertekelesere alapozva - UZEl\,4l

GYARTASELLENoRZEsl TANUslTVANY kiadásáVal igazolja
megfelelőségét,

A-1o4l2ooa
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3,3,3, Az üzemi gyártásej]enó.Zési tanúsitvány érVénybentartása

A

kl]előlt tanúsiió szelvezeí az územi gyártásellenórzés,folyamatos felúgyelete
a kiadott UZE|V]I GYARTASELLENoRZES| TANUslTVANY-t érvényben

alapján

tartja,

Az územi gyártásellenő.z és folyamatos

fe]ügyelete éVente egy alkalommal kerül
elvégzésre,tartalrna megegyezik aZ alapvizsgálatnál |eíllakka]r, azza| a kivétellel,
hogy a dokumentum felülvizsgálat csak az alapvizsgálat óta rnódo§ított
dokumentumokra terjed ki,

ALKALl\,1AsSÁGl FELTÉTELEK. AJÁNLÁsoK

Alkalmassági feltételek
4.1,

Gyártás

A beérkező alapanyagok, a gyártási folyamat, illetve az elkészült Végtermék a 9yártó
által folyamatosan ellenőrzött kell legyen. A gyárból csak pihentetett, méretpontos
elerneket szabad kiszállítani

4.2,

Beépítés

4-2,1, A Thermo-Block típu§ú falszerkezetek felhasználásáVal készülő épületeket kiviteli
tervdokumentáció

4.2,2.

alapján kell megvalósítani,

A kész épületek és azok

szerkezeti elemeinek tulajdonsága íeleljenek meg a 2,
pontban megadott múszaki jellemzóknek és minóségi kóVete]ményeknek

4.2,3, A zsaluelemek fe]használásáVal készített Vasalt beton. illetve Vasbeton szerkezetek
minden esetben csak statikus tervezó ellenőEéséVel építhetók be, A fa]azat
méretezéséta legkisebb Vízszintes keresztmetszeti terület figyelembevételéVe] ke
Végrehajtanl, A falak zsaluzó elemeit

a

l

betonszilárdulás idejére felúszás, illetve

elmo.1dJlá" e en olzloslIanl s7ühséges,

4,2.4. A terveknek tarta r.azniuk kel az alka{mazandó beton szabványos megnevezését,
összetételét, betontechno]ógiai ]eírását,

4.2.5. A 2.1.2. pont alatti táblázatban megadott kialakítássa készülő Thermo-Block típusú
ía szerkezetek a túzvédelmi jellemzőik értékei(REl 30; B) alapján
kúső és belsó teherhordó falként lll, túzállósági fokozatú egyszintes, lV, túzállósá9i
fokozatú egfe]jebb kétszintes és V, tűzállósági fokozatú egyszintes épületekben,
Valamint lll-V, tűzá]]ósági fokozatú egysz ntes csarnoképületekben alkalmazhatók,
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nem tehefiordó lépcsőházi falként lV, tűzállósági fokozatú legfeljebb kétszintes
épületekben alkalmazhatók,

-

középfolyosók, zárt oldalfolyosók határoló fa|szerkezeteként lll, tűzáIlósági fokozatú

legfeljebb hálomszintes,

lV, túzállósági fokozatú legfeljebb kétszintes és V.

íűzá||ósági fokozatú egyszintes épületekben, Valamint lV-V, tűzállósági fokozatú
egyszintes csarnoképületekben alkalmaZhatók,

-

válaszfalként

l1-1ll,

túzállósági fokozatú legfeljebb ötszintes, lV. tűzállósági íokozatú

legfeljebb kétszintes és V. túzállósági fokozatú egyszintes épúletekben, valamint lllV, tűzállósági fokozatú egyszintes csarnoképületekben alkalmazhatók.

A

Thermo-Block falszerkezetek nyílásos homlokzati falként égyszintes
épülétekben, vagy olyan kétszintes épületékben alkalmazhatók, ahol a két szint
egy rendeltetési egységet, vagy egy összefüggó légterúhelyiséget alkot. Ettől
eltéró alkalmazás elótt el kell Végeztetni a szerkezet MSZ 14800-6 szerinti homlokzati

iűzterjedési határérték Vizsgálatát és figyelembe kell Venni a 28/2011, (lX,06.) BM
rendelettel kiadott oTSZ 332.§ (5) pontjában elóírt szerkezeti elóírásokat,

A fal§zerkezetek beltéri felületein búíko'aI a 28l2o11_ (lX,06,) BM rendelettel kiadoti
oTSZ 16, mellékleténektáblázataiban a falburkolatokra megadott tűzvédelmi osztálykövetelmény íigyelémbeVételévelalkalmazható,

A belsó falszerkezetek nyílásainak káVa felületeit is el kell látni a falszeíkezet oldalain
alka|mazott 15 mm Vastagságú tűzvédó gipszkarton burkolattal,

Thermo-Block típusúfalszerkezetekből lakások közötti

elválasztó fal, tűzgátló fal, és

túzfal nem létesíthetó,

Lakóépületek ikerházas Vagy sorházas telep;tése esetén a lakásokat a tűzgátló fallal

egyenértékútűzállósági határértékú,Al-A2 túzvédelmiosztályú (Iakások közötti
elválasztó) fallal, a tűzazakaszhatálokon tűzgátló fallal, illetve tűzfallal kell elVálasztani

4.2,6, A Vizsgált rendszer belső falszerkezete csak azokon a helyeken alkalmazható, ahol a
súlyozott léghanggátlási köVetelmény nem nagyobb, mint R*

=

42 dB illetve R'* +

c

=

41 .JB
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Homlokzati szerkezetekre köZvetlen akusztikai köVetelmény nem Vonatkoz k, aZ
mindjg az éppen jellemző zajterhelés és belsó funkció szerinti méretezési érték,A
ViZsgált rendszer homlokzati faIszerkezetének sú]yozott helyszíni léghanggátlása

q

R'.ls.

=

41 dB illetve

hogy

a

homlokzati falszerkezet általában elegendóen nagy hanggátlású

R',,,a5. +

=3B dB,

A megadott értékeka|apián kiie]enthetó

a

zajhatárértékekre Vonatkozó köVetelmények telje§itéséhez, és csak különösen

belső
Za]os

külsó környezet me]iett igényelhet további akusztikai tervezést, méretezést,

A íálgyi rend§zerból

készülő új épületek 7/2006 (V,24)TNM rendelet szerinti
energetikai méretezésétminden esetben el ke]] Végezni a rendelet 1§ (2) alatt

4.2.7.

felsoroIt esetek kivételével,

Az

épúletek tervezése solán

az

ill,

állagvédelmi, hőéEeti

köVetelmények teljesülését ellenórizni kell, Egyes esetekben

-

páratechnika]

pl, meleg-párás terek

esetében- belsó oldali párazáró rtg, készítéseVálhat szükségessé,

4,2,B- A fokozott mechanikai igénybevételnek kitett falazatokat (pl. ipad, mezógazdaság,
sportlétesítményekstb,) két létegúüvegszöVet háló alkalmazásáVal kell Védeni, Egy
rétegúg]pszkarton lemezekke burkolt falak nem a kalmazhatók nagy forgalmú és
tömegtartóZkodásla

szol9áló épületekben,

4,2.9. A polisziilol habelernet 60'c feletti hőmérsékletnek tartó§an nem szabad kitenni
4,2,10, Amennyiben aZ épü|etben a ha§Ználat] melegvíz terme]ésre szolgáló tárolót a falra

szerelnék fel, akkor

a

kiviteli teNeknek tartalrnaznja ke||

a

tároló .ögzítésére

Vonatkozó .észletterveket ;s.
4.2.11.

A po|iszíilal íalszerkezet fedetjenü] nem maradhat, azt a kivitelezés során Védeni ke

l.

illetve a legröVidebb idón belül a dokumentác]ó §zerinti kúlsó, illetve belső burkolattal
kel]

ellálni A falazatba csak ép élú,sérülésmentes felülelú zsalUzó elemek építhetők

be,

4.2,12.A kiviíe|ező cégnek írásban közölnie ke]] az átadott épület tu]ajdonosáVa
(üzemeltető]éVel) az épület szerkezeteivel kapcsolatos haszná]ati és karbantartási
szabáIyokat,

4,2.13,A termékek magyarország forgalmazásához és beépítéséhezB]\,4-GKNiI-KWN,4

a

3/2003, (1,25,)

együttes rendelet érte|mében- azok megfe eióségének igazo]ása

§Zükséges,
A 104/2008
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Ajánlások a csomago|áshoz, szállításhoz és raktározáshoz
A csomagolásnak, tárolásnak, rakodásnak és szállításnak olyannak kell lennie, hogy

a

gyártósorról lekerült termék maradékta|anuI megórizze gyártáskori múszaki

paramétereit é§ telje§ítményét,

5,

UTÓELLENŐRZÉS ÉSEGYÉB FELTÉTELEK

5.1.

Az ÉME érvényességealatt elvégzendó utóellenórzések
Az ÉME érvényességiideje alatt elvégzendő utóellenórzések:

Az

utóellenőrzés elvégzése vonatkozó, az ÉMl Nonprofit Kft, részéreelküldendó
köVetkező megbízás hatátide)e 2014. október 30, Az u.tóellenőrzési kötelezettség
elmulasztása esetén az EME hatályát vesái, és az El\ll Nonprofii Kft, törli az
érvényesÉpítóipali l\.4űszaki Engedélyek adatbázisából.

6-

l\,1ELLEKLETEK

6.1,

1, sz. melléklet: A Thermo-Block elemek ]ellemző rajzai (5 oldal)
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