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A gyártó vagy hivatalos képviselője S.C. WETTERBEST S.A. 

A termék referenciakódja TETŐBURKOLATOK KIEGÉSZÍTŐ FÉMELEMEI 
 

Összhangban az építőipari termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló 
305/2011/EU Rendelettel, Románia Kormányának a romániai jogrendnek az Európai Uniós jogrenddel történő 
harmonizációját biztosító intézkedéseiről szóló 20/2010 sz. Rendeletével, valamint az utólag módosított és kiegészített, 
az építőipari termékek kereskedelmi forgalomban történő értékesítésére vonatkozó 668/2017 sz. Kormányhatározat 
rendelkezéseivel, ezennel saját felelősségünkre kijelentjük, hogy alábbi termékünk, melynek megnevezése 

 

TETŐBURKOLATOK KIEGÉSZÍTŐ FÉMELEMEI 
és melynek tervezett felhasználási területe az új építésű vagy felújítandó régi, polgári, ipari és mezőgazdasági 
rendeltetésű épületeknél történő alkalmazása, mint a tetőburkolat kiegészítő fémelemei az alábbiakban 
ismertetett műszaki teljesítményre alkalmas, valamint a termék felhasználására vonatkozó előírások betartása mellett 
rendeltetésének megfelelően alkalmazható. 

 

A termék megfelelőségét műszaki referenciadokumentumként a 001SB-03/901-2018 sz. MŰSZAKI ENGEDÉLY igazolja.  
A termék teljesítményére vonatkozó adatok: 

 

Jellemzők 

Tesztelési 
szabvány 

 

A szabvány 
előírásai 

 

Megadott értékek 

Acél márkája  EN 10346 S250GD/ DX51D /DX52D/ DX53D 

Anyagvastagság - EN 10143 0,25 ÷ 0,75 mm 

Vastagság tűréshatárai - EN 10143 +/- 0,06 mm 

Szerves bevonat - EN-10169+A1 1. Oldalfelület: SP 20 ÷ 50 µm 

2. oldalfelület: SP ≥ 5 µm 

Szervetlen bevonat  EN-10143 100 ÷ 275 g/m2 

 

Alkatrészek megnevezése TETŐBURKOLATOK KIEGÉSZÍTŐ FÉMELEMEI (vápalemez, speciális 
szegélylemez, oromszegélylemez, eresz alatti szegélylemez, törésvonal 

szegélylemez, illeszték szegélylemez, kerek kis gerincelem, sík 

gerincelem, kerek nagy gerincelem, oldallemez alatti gyűjtőelem, külső 
szöglet, oromdeszka szegélylemez, tűzfal csatlakozólemez, hófogó, hó 
visszatartó lemez, sík lemez, kisméretű lemeztekercs) 

A teszteléseket végző 

laboratórium megnevezése és címe 

INCD URBAN – INCERC Surcursala INCERC Bucuresti 

Sos. Pantelimon 266, sector 2, Bucuresti, 

 

A termék gyártója és gyártójának címe: S.C. WETTERBEST S.A. / Str. Înfrățirii nr. 142, 105200, 
Băicoi, Prahova megye, România. 

Név 
Funkció 
Időpont: 

Ionuț Ciulacu 

EHSQ menedzser 

2019.10.02. 

Aláírás [olvashatatlan aláírás] 

 

 

 

Wetterbest S.A. (R.T.) 
Înfrățirii utca 142, Băicoi település, Prahova megye, irányítószám: 105200, Románia 
Adószám: 12347950, J29/843/1999, Jegyzett és befizetett alaptőke: 2.000.000 RON 
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