
 

 

 

 

 
 

 
PROBAU Falazó- és vakolóhabarcs PKM 

 

 
 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
 
 

A teljesítménynyilatkozat száma és a terméktípus egyértelmű kódjelzése 
QUICK-101428-02-EN998 

 
Rendeltetése 

Normál falazóhabarcs, alkalmassági vizsgálat után felhasználás falakban, dúcokban és falazott válaszfalakban 

 
Gyártó 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück 

Rendszer a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére 
2+ rendszer 

 
A bejegyzett szervezet 

 
 1497  

Bayerischer Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverein (Bajor Építőanyag-felügyeleti és 
Tanúsító Egyesület) – BAYBÜV - bejegyzett egyesület 

a gyártómű első ellenőrzése és a gyártómű saját gyártásellenőrzése alapján kiállította a 
Tanúsítványt a gyártóműi saját gyártásellenőrzés megfelelőségéről 

és elvégzi a gyártóműi saját gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, értékelését és evaluálását a 2+ 
rendszer szerint. 

 
Harmonizált szabvány 

EN 998-2:2016 
 

Deklarált teljesítmény 

Alapvető jellemzők Teljesítmény 

Nyomószilárdság M 2,5 

Kötőszilárdság Nyírószilárdság 

≥ 0,04 N/mm² 
(Jellemző kezdeti nyírószilárdság 
(tapadó-nyíró szilárdság) EN 1052-3 – B eljárás szerint 
bevizsgálva 3-tól 5 tömeg-% saját nedvességgel 
rendelkező mészhomok referenciakővel kapcsolatban): 

Kötőszilárdság Hajlító-tapadó-húzó szilárdság NPD 

Kloridtartalom ≤ 0,1 tömeg-% 

Tűzeseti viselkedés A1 

Vízfelvétel ≤ 0,40 kg/(m²·min
0,5

) (táblázati érték) 

Páraáteresztő-képesség, µ 15/35 (táblázati érték) 

Hővezető-képességλ10,dry,mat 
≤ 0,82 W/(mK), P = 50%-ra 
≤ 0,89 W/(mK), P = 90%-ra 
(táblázati értékek MSZ EN 1745 szerint) 

Tartósság  
A rendelkezésre álló tapasztalatok alapján,  

szakszerű felhasználás esetén megfelel mérsékelten 

 agresszív környezethez az MSZ EN 998-2 B melléklete 
Veszélyes anyagok szerint. NPD 

 

 



 

 

 

 

 

 

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek. A 305/2011-es EU rendelettel 

összhangban álló teljesítménynyilatkozat elkészítéséért egyedül a fent említett gyártó felelős. 

 
A gyártó helyett és a gyártó nevében aláíró személy: 

 

Dr. Michael Fooken, Kutatás és fejlesztési vezető 
(név és beosztás) 

 
 

Osnabrück, 2018.01.19.             

(a kiállítás helye és kelte)               (Aláírás) 
 

A teljesítménynyilatkozatot a  

www.probau.eu-n  

lehet megtekinteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

PROBAU Falazó- és vakolóhabarcs PKM 

 

 
 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
 
 

A teljesítménynyilatkozat száma és a terméktípus egyértelmű kódjelzése 
QUICK-101428-02-EN998 

 
Rendeltetése 

Normál vakolóhabarcs külső és belső vakolatként történő felhasználásra falon, 
mennyezeten, dúcokon és válaszfalakon. 

 
Gyártó 

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG ▪ Mühleneschweg 6 ▪ D-49090 Osnabrück 

Rendszer a teljesítményállandóság értékelésére és ellenőrzésére 
4. rendszer 

 
Harmonizált szabvány 

EN 998-1:2016 
 

Deklarált teljesítmény 

Alapvető jellemzők Teljesítmény 

Tűzeseti viselkedés A1 

Vízfelvétel Wc 0 

Páraáteresztő-képesség, µ 15/35 (táblázati érték) 

Tapadó-húzó szilárdság ≥ 0,08 N/mm², A, B vagy C töréskép esetén 

Hővezető-képességλ10,dry,mat 
≤ 0,82 W/(mK), P=50%-ra 
≤ 0,89 W/(mK), P=90%-ra  
(táblázati értékek MSZ EN 1745 szerint) 

Tartósság NPD 

Veszélyes anyagok NPD 
 

A termék teljesítménye megfelel a nyilatkozatban rögzített teljesítménynek. A 305/2011-es EU rendelettel 

összhangban álló teljesítménynyilatkozat elkészítéséért egyedül a fent említett gyártó felelős. 

 
A gyártó helyett és a gyártó nevében aláíró személy: 

 

Dr.  Michael Fooken, Kutatás és fejlesztési vezető 
(név és beosztás) 

 
 

Osnabrück, 2018.01.19.             

(a kiállítás helye és kelte)               (Aláírás) 
 

A teljesítménynyilatkozatot a  

www.probau.eu-n  

lehet megtekinteni. 


