
 

 
 
 
 

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
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1. A termék szabványos megnevezése: 

 Topmix 
 

2. Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához: 
 A zsákon felt űntetett 14 jegy ű tételszám 
 

3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése: 
 cementbázisú kéreger ősítő szárazhabarcs, ipari padlók felületének keményítés éhez 
 

4. A termék gyártójának neve és értesítési címe: 
 Prem-X Kft. – 2038 Sóskút, Ipari park 3508/23 hrsz.  

 
5. A forgalmazó, meghatalmazott képviselő neve és címe: 

 Betonmix Kft. – 1118 Budapest, Budaörsi út 46. II. em. 
 Tel: (36) 30 - 900 - 3552, e-mail: betonmix@betonmi x.hu  

 
6. Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre: 

 a.) A vonatkozó harmonizált szabvány: 
      MSZ EN 13813:2003, Esztrichek és padozati anyago k. Esztrichhabarcsok. 
 b.) Bejelentett szerv neve és azonosító száma: 
      ÉMI Építésügyi Min őségellen őrző Kft.  -  NAT-6-0031/2012  

 
7. Elvégzett vizsgálatok és a határozat: 

A fenti bejelentett terméktanúsító szerv elvégezte a termék típusvizsgálatát, a gyártó üzem és az 
üzemi gyártásellen őrzés alapvizsgálatát, valamint elvégzi az üzemi gyá rtásellen őrzés folyamatos 
felügyeletét, vizsgálatát és értékelését, illetve a  szúrópróbaszer űen vett minták vizsgálatát. Ezen 
eljárások alapján a bejelentett terméktanúsító szer v kiadta az M-4032/2008 számú TVB 
Típusvizsgálati Bizonyítványt.  

 
8. A teljesítménykövetelmények értékelése: 

Az MSZ EN 13813:2003 szabvány ZA1.1 táblázatában 
meghatározott alapvető jellemzők Értékelés Harmonizált műszaki 

előírás 
Kéregerősítő habarcsok, cement kötőanyagú esztrichek és 
padozati anyagok CT-C80-F7-A3 MSZ EN 13813:2003 

Tűzveszélyesség A1fl MSZ EN 13501-1:2007 
Korrozív anyagok kibocsátása CT - 
Vízáteresztő képesség NPD* MSZ EN 1062-3:2000 
Páraáteresztő képesség NPD* MSZ EN 12086:1999 
Nyomószilárdság (N/mm2) ≥80 (C80) MSZ EN 13892-2:2003 
Hajlító-húzó szilárdság (N/ mm2) ≥7,0 (F7) MSZ EN 13892-2:2003 
Kopásállóság (cm3/50 cm2) ≤6,0 (A6) MSZ EN 13892-3:2004 
Lépéshanggátlás NPD* MSZ EN ISO 140-6:2001 
Hangelnyelés NPD* MSZ EN 12354-6:2004 
Hőszigetelés NPD* MSZ EN 12524:2000 
Vegyszerállóság NPD* MSZ EN 13529:2004 
* A gyártó által nem szavatolt tulajdonság 

 
9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti 

teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. 
 

10. A forgalmazó nevében és részéről aláíró személy: 
 Csorba Gábor ügyvezető igazgató 
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