
CE megfelelóség 	
PRIMA P!l 

EU - megfelelöségi nyilatkozat 
599-02-08-0035 

A gyãrto, a 

Schiedel Keménygyar Kft. 
H - 8200 Veszprém 

Kistó u. 12. 

az épItési termékekröl szôlô 89/106/EWG számU EU irányelv alapjãn 

kijelenti, hogy a 

Schiedel PRIMA PLUS 
nemesacél kémény béléscsö és bekötö fustcsö rendszer, 

tömitésse! : T200 HI W V2 L50060 0200 és T200 P1 W V2 L50060 0200 

tömités nélkOl : T600 Ni W V2 L50060 G400 és T200 NI W V2 L50060 0200 

megfelel az 

EN 1856-2 : 2004-07 

szabványnak, valamint teijeslU a CE-je101ésre vonatkozO feltételeket a ZA fUggelek 
ala pjá n. 

Az elsö tIpusvizsgálatot és a gyàri termelés-ellenörzési rendszert az erie 
felhatalmazott 

TUV SÜD Industrie Service GmbH 
Riedlerstrasse 65. 

0 - 80339 München 

Hivatalos vizsgálOintezet tanUsitotta. 

0036— CPD —9195 -017 

Számon nyilvàntartotttanUsitvàny elsö alkalommal 2006. április 13-6n kerUlt 
kiállitásra. 

j(  ~0---et 

Veszprem, 2008. aprilis 1. 	 Tenk Ferenc 
Ugyvezeto igazgatô 

A megfelelôségi nyilatkozaton alkalmazott, az MSZ EN 1856.1 : 2003 szabvany szerinti jelölêsek magyarázata: 

T600 600 C' névleges Ozemi füstgâzhämérsékletig 0200 Koromégés nem lép tel. a kéménybéléscsô 
1200 200 C névieges üzemi fustgázhômérsékletig (bekotO fustcsä) és az egyéb éghetó epitoanyag 
Hi Nagynyomasü égestermek elvezetô berendezés között 200 mm védótávolságot kell biziosItani. 

Max. szivargási érték: 0,006 11m2 sec Käpenyszerkezettel ellátott béléscsó esetén 
(5000 Pa vizsgâlati nyomásnál) a védótávolságot a kOpenyszerkezet tézállósága 

P1 Télnyomésos üzemé kémény; Max. szivárgási érték: hatarozza meg. 
0.006 I/m2 sec (200 Pa vizsgálati nyomásnAl) G400 Koromegesnek elIenáll. a kémenybAléscso 

Ni Huzat, vagy szivás hatása alatt àIlô kémény; Max. (bekotó füstcsä) és az egyéb éghetä épitóanyag 
szivârgási érték: 2.0 Um2 sec (40 Pa vizsgâlati käzOtt 400 mm védótávolságot kell biztositani, 
nyomásnál) KOpenyszerkezettel ellátott béléscsä esetén 

W Olyan kémények esetén, amelyeket tervszerien nedves a véddtávolságot a kôpenyszerkezet tLzáUósaga 
üzemmódban üzemeltetnek határozza meg. 
(kondenzviz kicsapOdás várhatO) L50060 Anyagminóségi mutata : L50 = a belsO csã anyag 

V2 Lehetséges tüzeldanyag fajtak : gáz. olaj ésfa minésége = 1.4404 (316L), vagy 1.4571 (316Ti) 
060 = a belsé csö falvastagsága 0,60 mm 
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