ÉMI Építőipari Vizsgáló
Laboratórium (ÉMILAB)
A MINŐSÉG MÉRHETŐ
Az ÉMI Nonprofit Kft. hazánk legnagyobb,
komplex szolgáltatást nyújtó építőipari
vizsgáló laboratóriumával rendelkezik.
Vizsgáló tevékenységünket – több mint
700 akkreditált vizsgálati eljárás – az
MSZ EN ISO / IEC 17025:2018 szerint akkreditált
ÉMI Építőipari Vizsgáló Laboratóriumunk
fogja össze, melynek 2018 tavaszától
a szentendrei ipari és innovációs parkunkban
kialakított, az ország egyik legmodernebb
ágazati laboratórium-épülete ad otthont.
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ÉMILAB vezető

AZ ÉMI SZÉLES KÖRŰ MÉRNÖKI
TUDÁSÁVAL ÉS TAPASZTALATÁVAL
ÁLL RENDELKEZÉSRE
LABORATÓRIUMI ÉS HELYSZÍNI
VIZSGÁLATOK TERÜLETÉN

Az ÉMI Építőipari Vizsgáló Laboratórium munkatársai évente több
ezer vizsgálatot, típusvizsgálatot végeznek, több 100 ETA-hoz,
NMÉ-hez, ATB-hez és tanúsításhoz kapcsolódó vizsgálatot végeznek.
Mindezeken túl együttműködnek az ÉMI kutatás-fejlesztési
projektjeiben, dolgoznak nukleáris szakértéssel kapcsolatos
feladatokon, kormányhivatalok műszaki ellenőrzését végzik,
tervellenőrzéseket készítenek, valamint közreműködnek a műszaki
irányelv programban, illetve konferenciákon, kiállításokon nyújtanak
tájékoztatást építésügyi szakembereknek.

AZ ÉMI ÉPÍTŐIPARI VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM (ÉMILAB)
LABORATÓRIUMAI ÉS KIRENDELTSÉGEI:
▪ Központi Anyag- és Szerkezetvizsgáló Laboratórium (Szentendre, Dózsa György út 26.)
▪ Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium (Szentendre, Dózsa György út 26.)
▪ Nyugat-magyarországi Anyagvizsgáló Kirendeltség (Győr, Vágóhíd u. 2.)
▪ Kelet-magyarországi Anyagvizsgáló Kirendeltség (Debrecen, Köntösgát sor 1-3.)

A vizsgálatok minőségét felkészült és tapasztalt
szakembereink, mérnökeink, korszerű laboratóriumi műszereink, valamint többszintes külső
és belső ellenőrzési rendszerünk garantálják
(NAH-1-1110-2018).

Az ÉMI Nonprofit Kft. vizsgáló laboratóriuma az
Európai Unióban is bejegyzésre került, mint kijelölt,
notifikált vizsgálószervezet (Notified Body: 1415).
A Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium tagja az európai
EGOLF szervezetnek.

AZ ÉMI NONPROFIT KFT. VIZSGÁLATI TEVÉKENYSÉGET
AZ ALÁBBI ESETEKBEN FOLYTAT
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Termékvizsgálatra vonatkozó megbízás alapján
Építési termék teljesítmény állandóságának vizsgálata keretében végzett első típusvizsgálat
kijelöltés bejelentett vizsgálószervezetként
Építési termék műszaki értékelése Nemzeti Műszaki Értékelés vagy Európai Műszaki
Értékelés
kiadása, ill. annak fenntartása céljából kijelölt műszaki értékelő szervezetként (TAB)
Tűzvédelmi Megfelelőség Igazolás kiadásához kapcsolódó tűzvédelmi és tűzállósági
jellemzők meghatározása
Szakértői tevékenység keretében
Nukleáris létesítményekhez kapcsolódó szakértés keretében
Építési termék alkalmazástechnikai vizsgálata keretében
Kutatási tevékenység részeként belső vagy külső megbízásra
Építésfelügyeleti feladatok vizsgálati és szakértői tevékenysége keretében
Helyszíni vizsgálatok, épületdiagnosztika

A VIZSGÁLATI TERÜLETEK IGEN SOKRÉTŰEK, EZEN BELÜL
A FŐBB TERMÉKCSOPORTOK:
▪
▪
▪
▪
▪
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▪
▪

▪
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▪
▪

▪
▪

falazóelemek, durva kerámia termékek,
betonok, könnyűbetonok, szálerősítő betonok, adalékanyagok, adalékszerek, műkövek, természetes
kövek,
fém termékek, betonacélok, pászmák, lemezek, rögzítőelemek, csavarok,
szálas és műanyag bázisú hőszigetelő anyagok, homlokzati hőszigetelő rendszerek,
mélyépítési termékek, csatorna-és vízépítési termékek,
cement, égetett mész, gipsz, falazó-vakoló- ágyazó-habarcsok, cement- és gipszkötésű kompozit-termékek, hidegburkolati ragasztók,
festékek, lakkok, impregnáló anyagok, színezékek, nemesvakolatok, korrózióvédő és tűzgátló bevonatok,
fanyag védő szerek (gomba és tűz), műgyanta bevonatok,
műanyag vízszigetelő lemezek, rugalmas és laminált padlóburkoló anyagok, műanyag nyílászáró profilok,
műanyag tetőfedő lemezek (PVC, PMMA, PC, GRP), műanyag burkolatok, műfüvek, melegburkolati
ragasztók, hézagtömítő masszák és profilok,
bitumenes vízszigetelő termékek, zsindelyek, bitumenes ragasztók, szórt és kent bitumenes
vízszigetelések, bitumenek, mélyépítési szigetelések,
ablakok, erkélyajtók, külső és belső ajtók, függönyfalak, szigetelő üvegek, nem teherhordó falak.
előregyártott vasbeton épületelemek, előregyártott vasbeton vázrendszerek, acélszerkezetű épületvázak
és szekunder komponensek, építési állványok, műanyag vezetékelemek és idomok
központi fűtés, fűtőtestek, hőcserélők, fűtési keringtető szivattyúk, acél-, réz-, műanyag-, többrétegű
csővezetékek csőkötő idomok,
napenergia hasznosító berendezések,
kéményszerkezetek,
lefolyó- és csatornázási csővezetékek, berendezési tárgyak (kádak, mosdók, bidék,
WC berendezések, mosogatók, gőzkabinok), csaptelepek, kifolyó és szabályozó
szerelvények,
szellőzés és klímatechnika, ventillátorok, hőcserélők, nedvesítő berendezések,
befúvó- és elszívó szerkezeti elemek,
rácsok, légcsatornák, tűzvédelmi csappantyúk, füstelszívó ventillátorok

ORSZÁGOS LEFEDETTSÉG

▪ Szentendrei laboratóriumok
▪ Vidéki kirendeltségek
▪ Mobil diagnosztikai háttér

Több mint
1.000 vizsgálati eljárás

Évente több mint
10.000 vizsgálati
minta

Évente közel 10.000
kiadott dokumentum

Több mint
700 akkreditált
vizsgálat

Több mint
1.000
betonelem,
betonkocka

Több 1.000
vizsgálati
jegyzőkönyv

Több mint
700 vizsgálóeszköz

Több mint
1.000
betonacél,
pászma

Több száz értékelő
és osztályozási
jegyzőkönyv

Egyedi személyi
állomány
- 40 mérnök
- 20 technikus

Több mint
1.000
falazóelem,
tetőfedő elem

Több 100
típusvizsgálati
jegyzőkönyv

Több mint
1.000 szigetelő
anyag

Több mint
1.000
féle habarcs,
ragasztó

Kapcsolat:
ÉMI Nonprofit Kft.
2000 Szentendre, Dózsa György út 26.
+36 26 502 300
info@emi.hu │ www.emi.hu

Több mint
100 ablak,
ajtó

Több 100
Típusvizsgálati
Bizonyítvány
és Tűzvédelmi
Megfelelőségi
Igazolás

