
 

  

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_Masterfol.Tape-2-20150101_HU 

Építési termék gyártója, forgalmazója: 
Masterplast Kft. - H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A. (Tel: +36-22/801-300, Fax: +36-22/801-382) 
Email: masterplast@masterplast.hu; Web: www.masterplastgroup.com 

Terméktípus meghatározása: 
MASTERFOL Tape-2 20; kétoldalas ragasztószalag.  

Az építési termék teljesítmény-állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere (a 305/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletében szereplő rendszer(ek)nek megfelelően): 
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Az egyes alapvető jellemzők értékelésére használt szabvány, nemzeti műszaki értékelés vagy építőipari műszaki 
engedély hivatkozási száma és kibocsátásának dátuma: 

- 

Az építési termék rendeltetése, tervezett beépítési módja: 
Tetőfóliák szélzáró ragasztásához, cseppentő lemezhez vagy egyéb bádogos szerkezetekhez való 
csatlakoztatására, párafékező fóliák kétoldalas ragasztására, csatlakozó szerkezetekhez való 
rögzítésére. 
   

Alapvető jellemzők 
Vonatkozó 
szabvány 

Az építési termék 
teljesítménye 

Tolerancia 
Az építési termék 
teljesítményének 
szintje, osztálya 

Tekercshossz EN 1848 - 2 25 m  (±) 1,0%  

Tekercsszélesség EN 1848 - 2  20 mm  (±) 10%  

Vastagság EN 1849 - 2 ~ 140 µm (±) 8%  

Szakítószilárdság EN 12311-1 16 N/ 25mm (±) 10%  

Alkalmazási hőmérséklet EN 12311-1 (-) 5 – 60 °C    

Lefejtő erő  EN 1939 min. 35N /5cm   
 

Egyéb információ:   
Kezelési feltételek a termék csomagolásán található címkén és a termékre vonatkozó műszaki 
adatlapban: MA_Masterfol.Tape-2-20150101_HU foglaltak szerint.  
- Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ, 2006)  
- Tervezési és alkalmazási útmutató (Masterplast Group Zrt., 2007) 

Teljesítménynyilatkozat érvényességi ideje: 
Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast 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.masterplastgroup.com honlapon elérhető. 

 
Sárszentmihály, 2015. január 01. 
 
 
 
 
 
Termékkel kapcsolatos reklamáció a Masterplast Kft. által kibocsátott és a termék értékesítését igazoló dokumentum (számla, 
szállítólevél) bemutatásával együtt jelenthető be az értékesített mennyiségre vonatkozóan, a termék azonosíthatóságának biztosítása 
mellett.  
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