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Az Euópai Parlament és Bizotbág 305/201 1/EU határozat 36. cikkely b, c, bekezdése valamint g cikk és lll. melléklet szerint,
Harmoniált szabvány: MSZ EN 14055:2011

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbitermékek típus példányát a nyilatkozal kiadásakor az MSZ EN 14055:20,11 számú harmonizált szabvány szerint
gyártották. Az öblítótartályok mindenben megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával.
Nyilatkozunk, hogy a teljesítmény nyilatkozatban rögzített termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban foglaltnak.

A termékek azonositó típusai: A WC-k és vizeldék öblítötartályai a magas szerelésű OÖtUÖrÖn es ECHO-M öblítötartály, a magas és középmagas
elhelyezésű DOMOTOR LUX, és a középmagas szerelésü ECHO-KM öblítötartály típusok.
A felsorolt WC- öblítótartályok teljesítmény paraméterei az MSZ EN 14055:2011 számú szabványban elóírt paraméterekkel azonos értékűek.

A termékcsoport rendEltetési területe.
Lakóházak, nyaralók, ha a tervezési feltételek megengedik, ipari és egyéb létesítmények.

Az Építésitermék gyártója: oÖuÖrÖR Kft. Öcsény, Kossuth Lajos u. 22.
E-mail : domotorkft @tonline.hu

A teljesitmény állandósá9ának értékelése és ellenózése: Szabvány V, MELLÉKLET 4. rendszer

a) a gyártó végzi az üzemi gyártásellenörzést; a gyártástechnológia megfelel az MSZ EN lSO 9001:2015 számú szabványban elóírtaknak.

b) a gyártó által megbízott vizsgálólaboratórium végzi a terméktípus meghatározását, típusvizsgálat.

Harmadikfél általvégzett e|sö típusvizsgálatok: ÉMl Építésügyi Minóségellenózó lnnovációs Nonprofit Kft.
1113 Budapest, Diószegi út37.

Atípusvizsgálatidokumentumok azonosíto számai: Nr.:A-14211989; Nr,: M-350/2012
Nr,:M-2065/2004; Nr,: A-2104/20,1 0
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Gyártó: DOMOTOR Kft.

71 43 Öcsény, Kossuth L, u. 22.
E.mail: domotorkft @t-online.hu

A CE jelölés idópontja:
2013.

MSZ EN 1435í.í:2006 + A1:2010
MSZ EN ,t4055:201í WC-k és vizeldék öblitótaúáfuai.
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0sztályba sorolások:
CL= feItöltési idö
9= Hasznos öblítövíz
VR= megbizhatóság
NR=Zajszint

A nyilatkozatban foglalt termékek alapvetó tulajdonságai megíelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítménynek, E teljesítménynyilatkozat kiállításáért a gyártó a
felelős. A teljesítmény nyilatkozat kiállításának helye és ideje:

Öcsény, 2019.10.16, C/^
kovács Gábor
ügyvezetó ig.

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért es tartalmáért kizárólag a gyártó a felelös.
Ervényes: A termék szakszerii bépitése, rendszeres kaóantartása és rendeltetésszerú használata esetén 5 évig.
Mellékleí Használati kezelési útrnutató.'
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