
 
 
 

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT 
a 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet alapján 

 

Azonosító A szállító levél száma 
Kibocsátó: Readymix-Rapid Beton Kft. 
 3527 Miskolc, Sajószigeti út 2. 

A termék megnevezése: (transzport)beton – a mellékelt szállítólevélben meghatározott jelölés szerint. 

A gyártás helye és időpontja, keverék összetétel azonosítása a mellékelt szállítólevélen található. 

A termék rendeltetési célja: magas- és mélyépítésben helyszínen készült és előre gyártott beton és 

vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez. 

A termékre vonatkozó műsza-
ki specifikáció 

MSZ 4798-1:2004 MSZ 4798:2016 

Nyomószilárdság 
8.2.1.3. 

MSZ EN 12390-3:2009 
8.2.1.3. 

MSZ EN 12390-3:2009 
Konzisztencia MSZ EN 12350-5:2009 MSZ EN 12350-5:2009 
Eltarthatóság 7.7. 7.7; 7.8. 

Testsűrűség 
8.2.1.4. 

MSZ EN 12350-6:2009 
5.4.5. 

MSZ EN 12350-6:2009 
Levegőtartalom  NAD F2; NAD F3 
Légpórustartalom  NAD F2; NAD F3 
Maximális szemnagyság 4.2.2. NAD E1 
Kitéti osztályok, amelyeket a 
beton teljesít 

F1; NAD F1 táblázatok F1; NAD F1 táblázatok 

Alapvető teljesítményjellemzők a szállítólevélen feltüntetve. 
Az építési termék teljesítmény állandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+ 
Az üzemi gyártásellenőrzési tanúsítvány azonosítója a szállítólevélen megadott. 

Teljesítménynyilatkozat érvényességének feltételei: 
− a beton jelében meghatározott frissbeton tulajdonságokra vonatkozóan a kötőanyag(ok) és a keverő-

víz érintkezésétől számított 1,0 óráig. 

− a szerkezet elvárt használati élettartamáig, amennyiben a beépítés és az utókezelés az MSZ EN 

13670:2010 Betonszerkezetek kivitelezése című szabványnak megfelelően történt. 

A termék az elvárt használati élettartamot csak akkor teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem 

lépi túl a termék jelében meghatározott környezeti hatásokra vonatkozó határértékeket. 

A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél és jelen nyilatkozat alapján érvé-

nyesíthető! 

Figyelmeztetés! 
A 1272/2008/EK rendelet (CLP/GHS) szerint a termék veszélyességi besorolása: 
Veszélyességi osztály Veszélyességi osztály és kategória kódja 
Bőrmarás/bőrirritáció Bőrirrit. 2 
Súlyos szemkárosodás/szemirritáció Szemkár. 1 
Bőrszenzibilizáció Bőrszenz. 1B 

Figyelmeztető mondatok: 

H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. 

H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.  

Ezért a felhasználó részére egyéni védőfelszerelés használata javasolt. 

(A nyilatkozatot és a hozzátartozó megfelelőség igazolásokat a gyártó – a kiállítását követően – 10 évig őrzi.) 

Miskolc, 2017. november 1. 

 

           Fábián István 

             ügyvezető 


