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Építési termékekről szóló rendelet (EU) No. 305/2011  alapján

No. G001 

1. A termék egyedi azonosítója

Eurocoustic Minerval® A

2. A termék típusa, mely az építési termék azonosítását lehetővé teszi:
Minerval® A

3. Az építési termék rendeltetésszerű felhasználása a vonatkozó harmonizált
előírásoknak megfelelően:

Álmennyezeti membrán alkatrésze épületen belüli használatra, beépített 
kazettás álmennyezet előállításához

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve és kapcsolattartási címe:
Saint-Gobain Eurocoustic 
Tour Saint-Gobain 
12 place de l’Iris 
92400 Courbevoie, France 
www.eurocoustic.com 

5. A meghatalmazott képviselő neve és elérhetősége
Nincs

6. Az építési termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési
rendszere(i).
1. rendszer (tűzreakció) 4. rendszer (formaldehid felszabadulása, hangelnyelés)

7. Harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékre vonatkozó
teljesítménynyilatkozat esetében

A CSTB (0679 bejelentett szervezet) a termék típusának meghatározását típusvizsgálat, 
típusszámítás, táblázatos értékek vagy a termék leíró dokumentációja alapján végezte el; a 
gyártási terv és az üzemi gyártásellenőrzés kezdeti ellenőrzése; alatti gyári gyártásellenőrzés 
folyamatos felügyelete, értékelése és értékelése az 1. rendszerbe tartozó ingatlanok 
esetében, és teljesítménytanúsítványt állított ki.

A terméktípus meghatározása típusvizsgálat, típusszámítás, táblázatos értékek vagy a 
terméktulajdonságok 4. rendszer szerinti leíró dokumentációja alapján történt. A bejelentett 
szervezetnek nincs feladata.
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8. Európai Műszaki Engedélyre (ETA) való hivatkozás:
Nincs

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény

Főbb jellemzők Teljesítmény Harmonizált európai 
szabvány

Tűzvédelmi osztály A1 

EN13964:2014 Formaldehid kibocsájtás E1 

Egyéb kjellemzők NPD 

Hangelnyelés (Harmonizált EU szabvány: EN13964:2014)

Termék αww

Minerval® A 12 0,90 

Minerval® A 15 0,95 

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban
bejelentett teljesítménynek

A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a 
felelős. A gyártó által és részéről aláírva:

Maximilian Gruber 
Product Engineer 
Courbevoie, 2021-10-14 


