
TELJESITMÉNYNYILATKOZAT 
305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján 

 

 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

DUNAFLEX  40x4   

 

2. Típus, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési 

termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

DUNAFLEX  40x4 modifikált bitumenes, öntapadó fugaszalag 

Gyártási dátum: a csomagoláson található 

 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az 

alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: 

Modifikált bitumenes öntapadó fugaszalag, útépítési, útjavítási célokra 

Aszfaltsávok csatlakoztatásánál, úti műtárgyak aszfaltburkolatba történő beépítésénél, 

csatlakozási élek lefedésére.  

A beépítés az A-141/2014 számú Nemzeti Műszaki Értékelésnek (NMÉ) megfelelően. 

 

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint 

értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

Rónai  Tibor ev. 

1204. Budapest, Kolozsvár u. 7. 

Adószám: 67390511-2-43 

Telefon: 06-30-430-2043 

E-mail: info@dunaflex.hu marika@dunaflex.hu 

Web: www.dunaflex.hu 

 

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 alkalmazható! 

 

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 

szolgáló az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 

A 2003/656/EK bizottsági határozat alapján a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet V. melléklete szerint: (4) rendszer 

A terméket a Det Norske Veritas által tanúsított  267746-2018-AQ-BUD-RvA számú 

tanúsítványnak megfelelően ISO 9001-es minőségbiztosítási eljárás szerint gyártjuk. 

 

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói 

nyilatkozat esetén: 

A fugaszalagokra harmonizált szabvány nincs, ezért nem alkalmazható! 

 

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai 

műszaki értékelést adtak ki: 

Nem alkalmazható! 
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9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény 

FUGASZALAGOK ÉS JAVITÓSZALAGOK  MŰSZAKI TULAJDONSÁGAI 

MÉRETEK:  40x4,    

    

Minőségi jellemzők Vizsgálati módszer Követelmény Mért érték 

Vastagság   4 mm ±10 % Megfelelt 

Szélesség   40 mm ±10 % Megfelelt 

Lágyuláspont MSZ EN 1227 min. 90 °C 115, 117 °C 

Hőállóság MSZ 135-1 min. 90 °C 100 °C-on megfelel 

Penetráció 25 °C-on MSZ EN 1426 30-50 között 39,2, 33-5, 39,0 

Rugalmas visszaalakulás MSZ EN 13880-3 min.40 % 55 %, 50 % 

Tapadó szilárdság e-ÚT 07.03.21:2000 min. 0,4 MPa 0,529 MPa, 0,509 MPa 

Meleg megfolyás MSZ EN 13880-5 
60 °C-on 75°-os 

szögben 5 órán át Megfelel, 0 mm megfolyás 

Hideghajlíthatóság 4 mm-es szalagon  MSZ 135-1 (50 mm-es Ø) - 15 °C - 18 °C-on megfelel 

Hideghajlíthatóság 4 mm-es szalagon  MSZ EN 1109 (30 mm Ø) - 10 °C - 15 °C-on megfelel 

 

A táblázatban rögzitett mérési módszerek és eredmények és a beépítésre vonatkozó utasítások 

megegyeznek az ÉMI által A-141/2014. számú Nemzeti Műszaki Értékeléssel. 

 

Ezt az NMÉ-t az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította·ki 

− az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 

teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet, 

− a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kijelölése (MKEH-128/22/2013/FHÁ), 

valamint 

− az A-141/2014 jelzetű, és 2014. 09. 29. keltezésű Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben 

részletezett adatok alapján. 

 

 

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban 

feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  

A termék minősége megfelel az ÉMI által 2014. 09.29. napján kiadott NMÉ előírásainak. 

 

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

 

Budapest, 2021.05.03 

 

 

 
 

      Rónai Tibor 

      ügyvezető 



 

TELJESITMÉNYNYILATKOZAT 
305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján 

 

 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

DUNAFLEX    40x8   

 

2. Típus, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési 

termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

DUNAFLEX   40x8 modifikált bitumenes, öntapadó fugaszalag 

Gyártási dátum: a csomagoláson található 

 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az 

alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban: 

Modifikált bitumenes öntapadó fugaszalag, útépítési, útjavítási célokra 

Aszfaltsávok csatlakoztatásánál, úti műtárgyak aszfaltburkolatba történő beépítésénél, 

csatlakozási élek lefedésére. 

A beépítés az A-141/2014 számú Nemzeti Műszaki Értékelésnek (NMÉ) megfelelően. 

 

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint 

értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

Rónai  Tibor ev. 

1204. Budapest, Kolozsvár u. 7. 

Adószám: 67390511-2-43 

Telefon: 06-30-430-2043 

E-mail: info@dunaflex.hu marika@dunaflex.hu 

Web: www.dunaflex.hu 

 

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 alkalmazható! 

 

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére 

szolgáló az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 

A 2003/656/EK bizottsági határozat alapján a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet V. melléklete szerint: (4) rendszer 

A terméket a Det Norske Veritas által tanúsított 267746-2018-AQ-BUD-RvA számú 

tanúsítványnak megfelelően ISO 9001-es minőségbiztosítási eljárás szerint gyártjuk. 

 

7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói 

nyilatkozat esetén: 

A fugaszalagokra harmonizált szabvány nincs, ezért nem alkalmazható! 

 

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai 

műszaki értékelést adtak ki: 

Nem alkalmazható! 
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9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény 

FUGASZALAGOK ÉS JAVITÓSZALAGOK  MŰSZAKI TULAJDONSÁGAI 

MÉRETEK: 40x8,    

    

Minőségi jellemzők Vizsgálati módszer Követelmény Mért érték 

Vastagság   8 mm ±10 % Megfelelt 

Szélesség   40 mm ±10 % Megfelelt 

Lágyuláspont MSZ EN 1227 min. 90 °C 115, 117 °C 

Hőállóság MSZ 135-1 min. 90 °C 100 °C-on megfelel 

Penetráció 25 °C-on MSZ EN 1426 30-50 között 39,2, 33-5, 39,0 

Rugalmas visszaalakulás MSZ EN 13880-3 min.40 % 55 %, 50 % 

Tapadó szilárdság e-ÚT 07.03.21:2000 min. 0,4 MPa 0,529 MPa, 0,509 MPa 

Meleg megfolyás MSZ EN 13880-5 
60 °C-on 75°-os 

szögben 5 órán át Megfelel, 0 mm megfolyás 

Hideghajlíthatóság 4 mm-es szalagon  MSZ 135-1 (50 mm-es Ø) - 15 °C - 18 °C-on megfelel 

Hideghajlíthatóság 4 mm-es szalagon  MSZ EN 1109 (30 mm Ø) - 10 °C - 15 °C-on megfelel 

 

A táblázatban rögzitett mérési módszerek és eredmények és a beépítésre vonatkozó utasítások 

megegyeznek az ÉMI által A-141/2014. számú Nemzeti Műszaki Értékeléssel. 

 

Ezt az NMÉ-t az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította·ki 

− az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 

teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet, 

− a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kijelölése (MKEH-128/22/2013/FHÁ), 

valamint 

− az A-141/2014 jelzetű, és 2014. 09. 29. keltezésű Első Típusvizsgálati Jegyzőkönyvben 

részletezett adatok alapján. 

 

 

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban 

feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  

A termék minősége megfelel az ÉMI által 2014. 09.29. napján kiadott NMÉ előírásainak. 

 

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: 

 

Budapest, 2021. 05. 03 

 

 
 

Rónai Tibor 

      ügyvezető 


