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Gyártó: SAKRET Hungária Bt.  
 9241 Jánossomorja, Új ipartelep 
 E-mail: sakret@sakret.hu 
 Honlap: www.sakret.hu 
A gyártás helye: SAKRET Hungária Bt., 9241 Jánossomorja, Új ipartelep 
 
A gyártás időpontja: a termék csomagolásán feltüntetve 
 
A termék megnevezése: Gyári tervezett falazóhabarcs 
Normál falazóhabarcs (G): 
M 2,5 osztály (Kereskedelmi megnevezés: HM-2,5; HM-2,5-P; HM-2,5-F; HM p)  
M 5 osztály (Kereskedelmi megnevezés: HM-5; HM-5-P; HM-5-F, AM, VK ,VZ) 
M 10 osztály (Kereskedelmi megnevezés: ZM) 
Könnyű falazóhabarcs (L):  
M 5 osztály (Kereskedelmi megnevezés: LM 36) 
Vékony rétegű falazóhabarcs (T):  
M 10 osztály (Kereskedelmi megnevezés: PK; GMS/KMS; BK ) 
 
A termék rendeltetési célja (tervezett felhasználási területe): falazatokon, oszlopokon és 
válaszfalakon 
 
Különleges használati feltételek/utasítások: 
 A termék lényeges jellemzőit a termékre vonatkozó CE-megjelölés és címkézés tartalmazza! 
 Veszélyességgel kapcsolatos előírások a termék csomagolásán feltüntetve 
 A gyártó felé reklamáció a termékre vonatkozó számla, szállítólevél, a nyilatkozat, CE-megjelölés 

és címkézés alapján  a termék azonosíthatósága mellett  érvényesíthető! 
 
Bejelentett szervezet megnevezése, azonosító száma, amelynek tanúsítványa alapján a 
nyilatkozat kiállításra került: 
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht., 1113, Budapest, Diószegi út 37. 
(Notified body number: 1415) 
 
Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálattal igazoltan megfelel: 
EN 998-2:2003 Falszerkezeti habarcsok előírásai. 2. rész Falazóhabarcsok 
 
A nyilatkozat érvényességi ideje: kiadástól számított 10évig 
(A nyilatkozatot és a hozzátartozó megfelelőség igazolásokat a gyártó – a kiállítását követően – 10 
évig őrzi.) 
 
Jánossomorja, 2011.09.01.  

Légrádi Péter 
Ügyvezető 

 
Kiegészítő információ:  
 EK-Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány azonosító száma: 1415-CPD-60-(C-10/2006) 
 A nyilatkozat  az EN 998-2:2003 szabvány ZA1. ábra szerinti adatokkal, és a hivatkozott számú 

tanúsítvány másolatával együtt (ld. hátoldalon)  a termékkel kerül átadásra 
(A nyilatkozat elérhető a gyártó honlapján!) 

 CE-megjelölés és címkézés  a műszaki specifikáció előírása szerinti adatokkal  a termék 
csomagolásán elhelyezve 

 Termékek / Termék katalógus / Prospektusok / Technikai adatlapok / Biztonsági adatlapok / 
Árjegyzék / Kapcsolatok / Szolgáltatások / Technológiai segédlet és aktuális információk elérhetők 
a gyártó honlapján 

 
 

          SAKRET-Hungária Bt. 
                    SAKRET Trockenbaustoffe 
            Europa tagja 
            Tel.:          +36-96-565-191 
            Fax.:         +36-96-225-263 
            e-mail:  sakret@sakret.hu 
            web:          www.sakret.hu 
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I. Gyár     
9241 Jánossomorja,  
Új Ipartelep 
Tel.:        +36-96-565-191 

 
II. Gyár 
2377 Örkény,  
Majakovszkij u. 15. 
Tel.:       +36-29-510-150 

    

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


