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Protectline-15-01 305/2011/EU rendelet és 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet szerint 

 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 

 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: 

Lindab Protectline natúr vagy festett, tűzihorganyzott acél alapanyagú tetőbiztonsági rendszer 
 
2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék 
azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

hófogó cső (KTPIPE), hófogó rács (KTSNFE), tetőjárda (KTWALK), tetőlétra (KTLADD), falilétra 
(KTLADD), alsó konzolok tetőfedéstől függően (KTFLS, KTOPFS, KTOPFC, KTTE, KTSSSF, KTLATE, 
KTLASS), felső konzol tetőjárdához (KTUWCO), biztonsági korlát tetőjárdához tartozékelemekkel 
(KTHAPO, KTHAPI, KTHEND, KTHJK, KTHJKE, KTHPOW), falilétra tartozékelemei (KTWACO, 
KTHARA, KTSTR, KTCOKN, KTCLPR, KTCOLA, KTHRCL, KTSSAB, KTCSAB), menekülő falilétra és 
tartozékai (KTEVWC, KTEVHR, KTEVCK, KTEVOP, KTEVCO), egyéb rögzítő segédelemek 
(gumitalp, KTIF20, KTIF35, KTIF45, IFLPA) 
Vevői rendelésszám: ; Szállítólevélszám:  

 
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó 
műszaki előírással összhangban:  

- csöves hófogó és hórács: a tetőn összegyűlő hótömeg megfogása, lecsúszás megakadályozása 
- tetőjárda, tetőlétra: a tetőn való személyi közlekedés biztosítása 
- falilétra védőkosárral: a falon való személyi közlekedés biztosítása 

 
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. 
cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: 

KPPR-Steel Oy, Ollinkankaantie 108, 62420 Kortesjärvi, 
Tel. +358 (0)6 488 0900, fax. +358 (0)6 488 5361, email: markki@markki.fi 

 
5. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe: 

Lindab Kft 
2051 Biatorbágy, Állomás u. 1/a 
Tel.: +36-23/531-300 
E-mail: info@lindab.hu 

 
6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. 
mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: 

3. rendszer 
 

7. Harmonizált szabványok, műszaki dokumentációk által szabályozott építési termékekre vonatkozó 
gyártói nyilatkozat esetén: 

VTT-Expert Services Oy, no. 0809, PL1000, 02044 VTT  
 

Terméktípus-vizsgálatot végzett és vizsgálati jelentést készített 3. rendszer szerint. 
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8. A nyilatkozat szerinti teljesítmény  
 
Alkalmazott harmonizált termékszabványok: EN 12951:2004; EN 516:2006 
 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Vizsgálati és egyéb 
szabványok 

Tetőlétra (tartozékokkal):   

Mechanikai szilárdság „C2” osztály EN 12951:2004 

Éghetőség 
(Tűzvédelmi osztály) 

„A1” osztály MSZ EN 13501-1:2007 
+ A1:2010 

Tartósság (mechanikai 
szilárdság) 

4. fejezet szerint EN 12951:2004 

Tetőjárda (tartozékokkal):   

Mechanikai szilárdság „2” osztály EN 516:2006 

Éghetőség 
(Tűzvédelmi osztály) 

„A1” osztály MSZ EN 13501-1:2007 
+ A1:2010 

Tartósság (mechanikai 
szilárdság) 

5. fejezet szerint  EN 516:2006 

 

 

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat 
szerinti teljesítménynek.  
 
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.  
 
A forgalmazó nevében és részéről aláíró személy:  

 

  
 ……………………………………………………………………… 
  
 

Biatorbágy,  
 

Jelen dokumentum visszavonásig érvényes. M
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