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A termék neve:

A termék típusa:

A termék szállítrja és forgalmaz ja (vagy képviselete):
D_ÉG Thermoset Épiitetgépészeti Áruház Kft.
8200 Veszprém, Csillag u. l3.
Cé$egyzékszám: 1 9-09-503 876

Adríszám: l 1528854-2-19

A termék rendeltetési célja, a|ka|mazási teriilete és azonosítása:

A DÉG- Standard lapradiátor család termékei szivattyÚrs melegvízfiitési rendszerekben alkalmazhat k 10 bar i.izemi
tulnyomásig és 110 'C tizemi h mérsékletig, ahazai acéllerp^az fiít testekre eloírt min ségti futovizze|tizemeltetve. A termék
azonosítására szolgálnak a csomagoláson elhelyezett adatok (szállít jele, stb.)

A termék gyártása az a|áhbi irányítási rendszerek á|ta| szabályozott kiiríilmények kiiziitt zajlik:
- MSZ EN ISo 9001:2009 FECR 1427lll regisztráci s számÍr Min ségirányítási rendszet, a FERRCERT Kft. (NAT_4-

004512006 nyilvántartási számon min ségirányítási rendszer tan sitására akkreditá|t tanrisít szervezet) által tanrisítva;

A saját vagy fiiggetlen, illetve akkreditált vizsgálríhelyek megnevezése, melyek vizsgálati eredményei alapján a
Megfelel ségi Nyilatkozat kiadásra keriil:

- D-ÉG Thermoset Kft. tizemi ellen rzés; Eu-l)l-zll
- DANISH TECHNOLOGICAL INSTITUTE (bejelentettszervezetszámaNB l235) (DTI) száma'.300-TELA-2845

A termékek vizsgálatokkal igazoltan megfelelnek a:

- 76/169|EGK irányelvekben r<igzítetteknek. A bevonat nem tartalmaz o|yan vegyi anyagokat, amelyeknek a használata nem
engedélyezett;

- EN 1 3427 :2004 szabvány csomagol anyagokra vonatkoz ktivetelményeinek;

- EN 442- 1 :|995l Al:2003 szabvány ZA mellékletében a CE jel lés alkalmazási feltételeinek;

- szállit mriszaki dokumentáci nak és technol giai utasításainak, a termékek f bb méretei, tcimcirsége, szilárdsága,
felíiletvédelme, illetve a felhasznált acéllemez anyagmin sége tekintetében.

- DTI" által kiadott vizsgálatij egyz k<inyvben leírtaknak,

_ MSZ EN 442 számu szabványsorozat eloirásainak;

A nyilatkozat az aláirás napján lép hatályba és visszavonásig érvényes'
A radiátor gyártási dátuma és gyártási sorszáma aradiátor hátuljára ráragasztott kontroll círnkén találhat '

Nyilatkozat azonosítr száma: CMN_L/I1. 12.

Veszprém, 20l l . 12. l9.
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