
EURÓPAI TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Európa Unió 305/2011/EU sz. rendelete szerint 

Nyilatkozat sorszáma: ETNY/2014/12 Vmcz:Ló: 2013 I 

VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA 

Szállító azonosítása: 

Gyártó azonositása (bázis): 

Ügyfélszolgálat telefonszám (osztrák/magyar) : 
Sürgősségi telefonszám (német) : 

Nagykereskedő azonosítása: 

Tremco-ilJ.bruck G. m. b.l1. 
Liebermannstrasse A 02 401 

2345 Brunn am Gebirge 

Tremco-illbruck G. In. b. h. 
Werner Haepp str. l. 92439 Bodenwöhr 
Germany 

+ 43 2236/ 312447-16 +23 42ll-2lfl 

+ 49 03019240 

Tremco-i.J.J.brtlck Kft. 

2040 Budaörs Puskás Tivadar út 3. 


+ 36 23 428 21e 

TERMÉK AZONOSÍTÁSA 


Termék megnevezése: ME 220 l Ultéri EPDM fólia. 


Termék tétel/sorozat azonosító száma: LOT S?.21JTl: 



tulajdonságok: 
Anyaga 

J':R .t:őanyaq 
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Tulajdonság Mértékegység Teljesítmény 

val.amint 

Termék rendeltetése: 	 Az ME 220 EPDM fólia az ablak-és l1omlokzatprofiJ.ok, 

a falak közötti hézagok áthidaJ.ására szolgáló vízzáró, 

de raátereszt6 me1nbrán. 

Teljesj_tJnérly rendszer 

Értékelést végző szervezet 	

(3) rendszi:?r 

1: 	 MPA Bau Hannover 

Nie11burger str. 3. 

30167 Hannover 

Akkreclit.r)ciós szá1r1: 1?-ND.S OtJ-- J31 v. 1016!)6 ???? 

Forgalomba hozatali és műszaki engedély: 

Kiállitás helye és dátuma: 	 Hannover, 2010. majus 31. 

Jellemző 

besorolás 
a 9 s á9. 

Teszt rendszerek 
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