
Beyan no.: 114330-14-0029

9. Beyan edilen performans:

Mannheim, 21.10.2014

Kim Herrmann Alfred Stahl

İnşaat Malzemeleri Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Departmanı Yöneticisi

1. Ürünün sarih kodu: UA 50 PROFİLİ

2. Madde 11, Fıkra 4 uyarınca ürünün tanımlanması için tip, parti veya 
seri numarası ya da başka bir işaret:

Ürünün ambalajına / etiketine ve Ek 1'deki tabloya 
bakın

3. İnşaat malzemesinin uygulanabilir uyumlaştırılmış teknik 
spesifikasyonlar doğrultusunda üretici tarafından öngörülen kullanım 
amacı:

EN 14195 alçıpan sistemlerinin alt konstrüksiyonları 
için metal profil

4. Madde 11, Fıkra 5 uyarınca üreticinin adı, tescilli ticari adı ya da 
tescilli markası ve iletişim adresi: 

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim, Germany

5. Madde 12, Fıkra 2 uyarınca gerekirse görevli olan yetkilinin adı ve 
iletişim adresi:

ilgili değil

6. Ek V uyarınca inşaat malzemesinin performansını değerlendirmeye 
ve kontrol etmeye yarayan sistem ya da sistemler:

Sistem 4

7. Uyumlaştırılmış bir norm kapsamına giren bir inşaat malzemesiyle 
ilgili performans beyanı durumunda:

Fabrikanın kendi üretim kontrolü ve üretici tarafından 
ilk kontrol 

Fabrikanın kendi üretim kontrolünün, test raporlarının ve yetki 
raporlarının (ilgili olduğu müddetçe) uygun beyanını hazırlayan test 
laboratuvarının adı.

8. Bir Avrupa Teknik Değerlendirme raporu tahsis edilmiş olan bir inşaat 
malzemesiyle ilgili performans beyanı durumunda:

ilgili değil

10. 1. ve 2. maddelere göre ürünün performansı 9. maddeye göre beyan edilen performansa uygundur.
     4. maddeye göre bu performans beyanının oluşturulmasından münhasıran üretici sorumludur.

Önemli özellikler Performans Uyumlaştırılmış teknik spesifikasyonlar

Yangın tutumu Sınıf A1
EN 14195Germe sınırı 240 N/mm2

Tehlikeli maddeler NPD

Performans Beyanı
BauPVo (inşaat malzemeleri 
yönetmeliği) 305/2011/EU uyarınca



Beyan no.: 114330-14-0030

9. Beyan edilen performans:

Mannheim, 21.10.2014

Kim Herrmann Alfred Stahl
İnşaat Malzemeleri Pazarlama Departmanı Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı

10. 1. ve 2. maddelere göre ürünün performansı 9. maddeye göre beyan edilen performansa uygundur.
     4. maddeye göre bu performans beyanının oluşturulmasından münhasıran üretici sorumludur.

Sınıf A1Yangın tutumu

1. Ürünün sarih kodu: UA 75 Destek profili

4. Madde 11, Fıkra 5 uyarınca üreticinin adı, tescilli ticari adı ya da 
tescilli markası ve iletişim adresi: 

2. Madde 11, Fıkra 4 uyarınca ürünün tanımlanması için tip, parti veya 
seri numarası ya da başka bir işaret:

Ürünün ambalajına / etiketine ve Ek 1'deki tabloya 
bakın

3. İnşaat malzemesinin uygulanabilir uyumlaştırılmış teknik 
spesifikasyonlar doğrultusunda üretici tarafından öngörülen kullanım 
amacı:

EN 14195 alçıpan sistemlerinin alt konstrüksiyonları 
için metal profil

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim, Germany

EN 14195Germe sınırı 240 N/mm2

Tehlikeli maddeler NPD

5. Madde 12, Fıkra 2 uyarınca gerekirse görevli olan yetkilinin adı ve 
iletişim adresi:

ilgili değil

6. Ek V uyarınca inşaat malzemesinin performansını değerlendirmeye 
ve kontrol etmeye yarayan sistem ya da sistemler:

Sistem 4

7. Uyumlaştırılmış bir norm kapsamına giren bir inşaat malzemesiyle 
ilgili performans beyanı durumunda:

Fabrikanın kendi üretim kontrolü ve üretici tarafından 
ilk kontrol 

8. Bir Avrupa Teknik Değerlendirme raporu tahsis edilmiş olan bir 
inşaat malzemesiyle ilgili performans beyanı durumunda:

ilgili değil

Fabrikanın kendi üretim kontrolünün, test raporlarının ve yetki 
raporlarının (ilgili olduğu müddetçe) uygun beyanını hazırlayan test 
laboratuvarının adı.

Uyumlaştırılmış teknik spesifikasyonlarPerformansÖnemli özellikler

Performans Beyanı
BauPVo (inşaat malzemeleri 
yönetmeliği) 305/2011/EU uyarınca



Beyan no.: 114330-14-0031

9. Beyan edilen performans:

Mannheim, 21.10.2014

Kim Herrmann Alfred Stahl

İnşaat Malzemeleri Pazarlama Departmanı Yöneticisi Genel Müdür Yardımcısı

10. 1. ve 2. maddelere göre ürünün performansı 9. maddeye göre beyan edilen performansa uygundur.
     4. maddeye göre bu performans beyanının oluşturulmasından münhasıran üretici sorumludur.

Önemli özellikler Performans Uyumlaştırılmış teknik spesifikasyonlar

Yangın tutumu Sınıf A1
EN 14195Germe sınırı 240 N/mm2

Tehlikeli maddeler NPD

7. Uyumlaştırılmış bir norm kapsamına giren bir inşaat malzemesiyle ilgili 
performans beyanı durumunda:

Fabrikanın kendi üretim kontrolü ve üretici tarafından 
ilk kontrol 

Fabrikanın kendi üretim kontrolünün, test raporlarının ve yetki raporlarının 
(ilgili olduğu müddetçe) uygun beyanını hazırlayan test laboratuvarının 
adı.

8. Bir Avrupa Teknik Değerlendirme raporu tahsis edilmiş olan bir inşaat 
malzemesiyle ilgili performans beyanı durumunda:

ilgili değil

4. Madde 11, Fıkra 5 uyarınca üreticinin adı, tescilli ticari adı ya da tescilli 
markası ve iletişim adresi: 

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim, Germany

5. Madde 12, Fıkra 2 uyarınca gerekirse görevli olan yetkilinin adı ve 
iletişim adresi:

ilgili değil

6. Ek V uyarınca inşaat malzemesinin performansını değerlendirmeye ve 
kontrol etmeye yarayan sistem ya da sistemler:

Sistem 4

1. Ürünün sarih kodu: UA 100 Destek profili

2. Madde 11, Fıkra 4 uyarınca ürünün tanımlanması için tip, parti veya 
seri numarası ya da başka bir işaret:

Ürünün ambalajına / etiketine ve Ek 1'deki tabloya 
bakın

3. İnşaat malzemesinin uygulanabilir uyumlaştırılmış teknik 
spesifikasyonlar doğrultusunda üretici tarafından öngörülen kullanım 
amacı:

EN 14195 alçıpan sistemlerinin alt konstrüksiyonları 
için metal profil

Performans Beyanı
BauPVo (inşaat malzemeleri 
yönetmeliği) 305/2011/EU uyarınca


