
 

Teljesítmény nyilatkozat 
A 305/2011/EU rendelet 3. mellékelte alapján 

Azonosító szám: FRHU-DOP-130630-001 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

Plewa Universo     -     Plewa Classic     -     Plewa LAS 

kéményrendszerek 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék 
azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésének értelmében: 

A konkrét termék azonosítására vonatkozó jelölés a termék csomagolásán és a 

külső koromzsák ajtón található.  

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése, vagy rendeltetései az 
alkalmazott harmonizált műszaki előírással összhangban: 

Kerámia bélelésű égéstermék elvezető rendszerek az alábbi részletezés szerint: 

 

Plewa Universo 
T400 N1 D3 G50 EN 13063-1:2005+A1:2007 

T200 N1 W2 O00 EN 13063-2:2005+A1:2007 

Plewa Classic T400 N1 D3 G50 EN 13063-1:2005+A1:2007 

Plewa LAS T200 N1 W2 O00 EN 13063-1:2005+A1:2007 

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye, valamint értesítési címe a 11. 
cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

Frühwald Kft. 

5600 Békéscsaba, Berényi út 136. 

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, 
akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak: 

Nem értelmezhető 

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. 
mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek: 

2+ rendszer 

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

A gyártásellenőrzás alapvizsgálatát és folyamatos felügyeletét az 1301 azonosító 

számú TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o. (Szlovákia) végezte és 

végzi a 2+ rendszerben.  

Az Intézet az alábbi számon nyilvántartott tanúsítványokban igazolja az EN 

13063-1:2005+A1:2007 valamint az EN 13063-2:2005+A1:2007 ZA függeléke 

szerinti követelmények teljesítését: 

Plewa Universo 1301 – CPD - 0765 

Plewa Classic 1301 – CPD - 0766 

Plewa LAS 1301 – CPD - 0767 

 

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki 
értékelést adtak ki: 

Nem értelmezhető 
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9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki előírások 

Legnagyobb építhető magasság 30 m 

MSz EN 13063-1:2005+A1:2007 
MSz EN 13063-2:2005+A1:2007 

Szabadon építhető magasság 
1,5 m a legfelső 
megtámasztási pont fölött 

Fagyállóság NPD 

Éghető anyag minimális biztonsági 
távolsága 400°C belső hőmérséklet esetén 

5 cm 

Éghető anyag minimális biztonsági 
távolsága 200°C belső hőmérséklet esetén 

0 cm 

Tűzállóság kívülről kifelé hatásirány NPD 

Hővezetési ellenállás R42 m
2
K/W 

Átlagos belső érdesség 0,0015 m 

 

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, 
nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban 
meghatározott gyártó a felelős. 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  

Holl Hannes ügyvezető igazgató 

 
 
 
 

Békéscsaba, 2013. június 30. ………………………………… 
 aláírás 


