
 

az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes 
szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet alapján. 

 
Nyilatkozat azonosító: TNY_ ISOFOAM.IF-CF.10.MM -20210621_HU 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja 
ISOFOAM IF 10 MM extrudált polietilén (LD-PE) habfólia 
ISOFOAM CF 10 MM extrudált polietilén (LD-PE) habfólia (peremszegély) 
ISOFOAM CF 20 MM extrudált polietilén (LD-PE) habfólia (peremszegély) 

  
2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése az NMÉ alapján 

ISOFOAM IF 10 mm – közbenső födémeken, könnyű aljzatok, esztrichek rugalmas úsztatórétege 
(alkalmazható betonszerkezetek technológiai takarására, téliesítésére is).  
ISOFOAM CF 10 (20) mm – peremszegély (az Isofoam IF 10 mm keskeny tekercsre vágott változata) 
falak mentén, csőáttörések körüli padlócsatlakozás kialakítására. 

 
3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe 

Masterfoam Kft. - 3350 Kál, Jászapáti úti ipartelep 1. 
Email: sales@masterfoam.hu; Web: www.masterfoam.hu 

 
4. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló (AVCP), 

rendszer vagy rendszerek 
3 rendszer 

 
5. Műszaki előírás azonosítója, kibocsátásának dátuma: 

Nemzeti Műszaki Értékelés: A-36/2021, kiadás dátuma: 2021. 06. 04. 
 A Műszaki értékelést végző szervezet neve:  
 ÉMI Nonprofit Kft. H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.; NB (1415) 

 
6. Bejelentett szerv(ek): 

- 
 

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény 
  

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Műszaki 
előírás 

Vastagság 10 mm (±10%) 

NMÉ A-36/2021 

Sűrűség 21 kg/m3 (±10%) 

Nyomószilárdság (50% összenyomódás esetén) 70 kPa 

Hővezetési tényező (λ) 0,061 W/m.K 

Hővezetési ellenállás - R  0,16 m2.K/W 

Egyenértékű levegőréteg vastagság (alapréteg+fedővakolat) 
- Sd (m) 

< 75 m 

  
Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti 
teljesítménynek.  
 
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.  
 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

ISOFOAM IF 10 MM / ISOFOAM CF 10 MM 

ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE 

mailto:sales@masterfoam.hu
http://www.masterfoam./


Egyéb információ:  
A termékre és alkalmazására vonatkozó további tudnivalók a vonatkozó műszaki adatlapban: MA_ 

ISOFOAM.IF-CF.10.MM-……._HU foglaltaknak megfelelően. 
 

Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje: 
Ezen nyilatkozat érvényes a Masterfoam Kft. vagy a Masterplast Hungária Kft. által eladott termékekre – 
annak elvárt élettartamáig – valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig. Ezen nyilatkozat 
módosításával a korábban kiadott nyilatkozat érvényét veszti. A nyilatkozat mindenkori aktuális változata 
a www.masterplast.hu vagy honlapon elérhető. 

 

 

Sárszentmihály, 2021. június 21. 
 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  
 
 
 
 
Termékkel kapcsolatos reklamáció a Masterfoam Kft. vagy a Masterplast Hungária Kft. által kibocsátott és a termék értékesítését igazoló 
dokumentum (számla, szállítólevél) bemutatásával együtt jelenthető be az értékesített mennyiségre vonatkozóan, a termék 
azonosíthatóságának biztosítása mellett. 

Csokló Gábor 

Gyártási- és műszaki igazgató 

 

http://www.masterplast/

