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E|ső típusvizsgá|at

Napjaínkban azEurópaí Uníó szabá-
lyaí egyre több termékkörre vonat-
koző Í.orga|mazás és megfelelóség
igazo|ás űjra szervezését követelík
meg a termékek gyártőitől', rlkezdő-
dött a garázskapuk terméks zabvá-
nyával, majd a függönyfalak, üvegek
következtek, míg ez avá|tozás elérte
az ablakok és ajtók gyártőit is,

Az MSZ EN 14)51-1:200ó Ablakok és ajtók
Termékszabvány' teljesító,képességi 1e1iemzót
nevű szabvány hatmonaáIteurópai termékszab
ványként hatályba iépett, (Információk az EU épí
tésügyi szerve rén http: / / ec,europa,er./enterprise/
newapproach/nando angol nyelven elérhetók.)

Ez a tény a szabvány hatáIya a1á esó termé-
kek (tűzgátló és/vagy ftistgátló tulajdonság
nélküli Ía, műanyag és fém ablakok éS külsó
bejár ati ajtók) forgalm azásában jelentós vá1-
tozást eredményez'

2007, 02' l-jét6l2009' 02, l.jéig, egy úgyne-
vezett átmeneti vagy együtté1ési idószakban
a)/200), (I, 25') BM-GKM-KvVM együttes mi-
niszteri rendeletben előírt, egy termék íorga-
1omba hozatalához, beépítéséhez szükséges
megfelelőség i ígazolás (j elen termékek e seté-
ben a száIlítói megfelelóségí nyilatkozat) alap-
játképező műszaki specifikáció akár a termélue
vonatkozó építőipari műszaki engedély, akár
a fentí szabvány követelményeinek va1ó meg-
felelőséget igazoló dokumentum és a szabvány
elóírásainak megfelelően létrehozott' doku-
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mentált és működtetett üZemÍ gyártásellen-
őrzési rendszer lehet' Az átmeneti Ídószak
végén az építőipari műszaki engedélyek nem
hosszabbíthatók, azokat víssza ke1l vonnÍ'

2009' 02' l-jét, az átmeneti időszakot köve.
tóen a termék megfelelőségének ígazolása ki
zárőIag az MSZ EN 14351-1; 2006 szabvány
alap1án történhet. A szabványnak való megfe.
lelőséget igazo|ő e1;árás elsó része egy kijelolt
vizsgáIó laboratórium által végrehajtott, a ter-
mékre vonatkozó elsó típusvizsgálat.

Az eisó típusvizsgálat keretében kötelező-
en elvégzendő alapvizsgálatok a következó1t:

x légzárás,
x vízzárás'
x szélálióság,
x akusztikai teljesító,képesség,

EgyszárnyÚ ablak vizsgá|ata Iaboratóriumban
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Pé|da a je|ö|és eIhe|yezésére
a terméken

Pé|da CE-je|ö|ésre a bizottság 1993' jÚ|ius 22-ei
93 /6B/EGK iránye|ve szerint

C( CE-jel

FA ABLAK Kft.
Kisváros, Sáros u.1.

UO

EN 1435t1:2006

EURO
fa ablak

Teljesítményje||emzők
Szé|á||óság C5 osztá|y
Vhzárás

védet|en he|yen 8A osztá|y
védett helyen Npd

Riutnncán i  a<z|zÁzA|z

teherviselése 350 N
Hanggát|ás 33C1;-5) dB
Hőátbocsátási

tényező 1,7 \N/m,K
Légzárás 4'oszlá|y
Betörésá||óság Npd

Gyártó neve
a bejegyzett címmeI

06 A 1e|ö|és évének uto|só
két számjegye

Termékszabvány jeIe

Termék je|ölése
megnevezése

A termék osztá|yozása
kiemelt
igazo|t tuIajdonságokra

Npd: Nincs je||emző
meghatározua
(No Performance Determined)

: hőátbocsátás,
l biztonsági eszközök teherviselő képessége,
u működtetó erők (csak gépi mríködtetésrí

ajtók esetén),
Amennyiben a termék tervezett íelhaszná1ása
egyéb, specíálís múszaki jellemzót tanúsítását
is megköveteli (p1. fényáteresztés, eltéró klíma-
viszonyok közöttí viselkedés, ütésállóság, be-
töréssel Szembeni el1enállás, veszélyes anyag
kibocsátás stb'), a fenti alapvizsgáiatok kibő-
víthetót' Erró1 részletes tá|ékoztatás a termék.
szabványban található' (A honosított szab-
vány angol vagy német nyelven beszerezhetó
a Magyar Szabványügyi Testület Szabvány.
bolqában - 10Q1 Budapest, Üllói űt25, -vagy
honlapján www.mszt'hu keresztül,)

A CE-jelölés hasznáIatára lehetóséget adó
elsó típu svíz s gáIatí je gy z ókönyvet n emz etí m i-
nisztérium által kryelolt, az Evőpai Unióban
bejelentett SzeÍvezetnek ke1l kibocsátanÍa,

Az e7ső típusvizsgálat eredményeÍt össze-
foglaló első típusvízsgá7ati jegyzőkönyv _ és
ígény esetén típusvizsgálati bizonyíBlány _
a7apján a terméket gy ártó/ Íotga7ombahoző cég
kiállíthat;a az ú,gynev ezett CE megfelelóségi
nyÍlatkozatot, és ha a szabványnak megfelelő
izemi gyártásellenórzésí rendszert működtet,

a terméken elhelyezheti a CE-jelöléSt, [A CE
meg;e1ölés íeltételei a )/200), (I,25') BM-
GKM-KvVM együttes rendelet 12' $-ban, ó'
mellékletben és az MSZ EN 14?51-1:200ó
szabv ány ZA mellékletében találhatók, ]

Az CE megfelelóségí nyilatkozatnak _ mÍnt
szá77ítői megíele1óségi nyilatkozatnak - tartal-
maznia ke1l az elóírások szerinti cégre és ter-
mékre vonatkozó adatokat, a termék műszaki
je7lemzőit, a javaso1t felhasználási területet, és
többek között az első típusv izsgáIatokat v égző
akkreditált laboratórium nevét és címét is,

A terméken elhelyezett CE-jelölésnek tar-
talmaznía ke11 a termék 1ényeges, az első tí-
pusvizsgálatí jegyzőkönyvben is ígazolt mű-
s z aki ieIIemz őit, valam in t a f e nti terméks z ab-
ványban elóíÍt további adatokat, A CE-jelöléS
haszná7ataaz CE megíelelőségi nyilatkozat, az
első típusvízsgáLati jegyzőkön1v és az ÜcyE
(üzemi gyártásellenőrués) nélkül nem lehet-
séges' Ezt a támogató dokumentációt a meg.
felelóségí nyÍlatkozat kibocsátó;ának az illeté-
kes hatóság vagy máS személy számárahozzá-
férhetővé kell tenní, A CE megfelelőségi je1ö.
lést jogszerűen viselő termék azonban gyakor-
latílag szabadon forgalomb ahozható, azt meg-
tiltani, korlátozni nem lehet'




