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A CE-je|ölés haszná]ata 2009.ig
AzMsZ EN 14?51-1:2006 Ablakok és ajtók. Termékszab-
v á ny, te l j esítő ké pe ss ég i j e l l e m z ő k me gnevezés ű szabv ány
2oo7'02'0 1 -én harmonizált európaÍ termékszabványként
lépett hatályba, Ez a tény a szabvány hatá|ya alá esó ter-
mékek (tűzgát|ő és/vagy ftistgátló tulajdonság nélktili ab-
lakok és külsőbejárati ajtók) f.orgalmazásában két jelentős
váItozást eredményez:

l2007 'o2'o7-tőI 2009,02'0l-ig, egy ún, átmeneti, vagy
együttélési időszakban a )/200)' (I' 25') BM-GKM-
KvVM együttes mÍniszteri rendeletben eIőírt, egy teÍ-
mék forgalomba hozataláho z, beépitéséhez szükséges
megfelelóségi igazo|ás (jelen termékek esetében a
Szá||ítőí Megfelelóségí Nyilatkozat) aIapját képező
mtíszakí specífÍkáció akár a termékre vonatkozó Épí
tőipati Műszaki Engedély, akár a fenti szabvány köve-
telményeinek való megfelelőség et igazo|ó dokumen-
tum és a szabvány elóírásainak megfelelően létreho-
zott, dokumentált és működtetett üzemi gyártásel-
|en&zés rendszer (Ücyr ) lehet'
2009'o2'01-ét, az átmeneti idószakot követően a ter-
mék megfelelóségének igazolása kizáríIag a fenti
szabvány alapján történhet' Az átmenetÍ időszak vé.
gén az Építőipari Műszaki Engedélyeket vissza kell
vonni, és az MSZ EN 1 4?5 1-1 l 2006 szabványnak való
megfelelés válik kötelezóvé'

r Amennyiben a termékgyáttő / f.orgalmazí rendelke-
zikazMSZ EN 14?51-11 2006 szabvány szerintÍ köve.
telményeknek való megfelelősséget igazoló doku.
mentummal és a szabványnak megfele|ő izemi gyát-
táselIenőrzés rendszert működtet, a terméken elhe-
lyezheti a CE-jelölést'
A CE-jelölés hasznáIatára lehetőséget adó Típusvízs-
gá|atiJegyzőkönyvet a nemzeti mínisztérium által ki-
jelölt szervezetnek kell kibocsátania'

AzMsZ EN 14351-1: 2006 szabványnak való megfelelősé-
getigazoIó e|iátás elsó része egy kijelolt vizsgá|óIaboratő-
rium általvégrehajtott, a termékre vonatkozó ún' első tí
pusvizsgálat, Az e|ső típusvízsgálat keretében ablakok
esetében a kötelezően elvégzendő a|apvizsgáLatok a ko-
vetkezők:
Légzárás vízsgá|atl MSZ EN 7026:2007

MSZ EN 722O72OOI
YízzárásvizsgáIat: MSz EN 10272001

MSZ EN 122082007
SzéIá||őság v izsgáLat : MSZ E N 1'22| 7 200 l

MSZ EN 122Í0:2007
Hőszigetelés vizsg,l MSZ EN |So 12567-1:2001 (mérés)
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Só|yomi Péter tudományos főosztá|yvezető:
solyomip@emi.hu

MSZ EN |So 70077-72001 (számítás)
EN ISo 70077-2 (számítás profilra)

Hangszig, vizsg,: MSZ EN 14)57-I:2006 (táblázat)
MSZ EN |So 140.)2001 (mérés)

Biztonságí eszközök
teherviselése: MSZ EN 14ó09;2004'

A termékszabvány szerínt ahőátbocsátási tényező meg-
határozásáraháromlehetóségvanlatábIázatbólvettérték,
a számítás (egyszerű, részletes) vagy a mérés,

Aű, MsZ EN ISo 10077-1:2001 szabvány szerinti számí-
tás elmélete az a|ábbi ábrán|áthatő.
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Az űj európaí szabványokban a tok és szárny U1 értéke
és az ivegezés U* értéke felületéhez viszonyítottan tész-
arányosan szerepel a teljes nyi|ászárő U* értékének szá-
mitási képletében' E zenkívül az iv e gezés peremrészének
hőhídhatása is figyelembe van véve a g vonal menti hőát-
bocsátási tényezővel'

Amennyiben a termék teÍvezett felhasználása egyéb,
specíális műszakí jeI|emzők tanűsítását ís megköveteli, a
fenti alapvizsgálatok kibóvíthetők'

A CE-jelölés haszná|ata a Megfelelőségi Nyilatkozat, az
Első Típusvizsgá|atíJegyzőkönyv és az ÜGYtr (izemí gyár.
táse||enőrzés) nélkül nem lehetséges,

A CE megfelelőségi ;elölést jogszerűen viselő termék
szabadon forgalomba hozhatő az Európai Uníó piacain,
Íorga|mazását az EIJ -tagországokban megtiltani, korlátozni
nem lehet.
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