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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT N. CPR-IT1/0834 

1) A termék egyedi azonosító kódja: KERAPOXY EASY DESIGN 
2) Felhasználás céljai: Fokozott terhelhetőségű kétkomponensű epoxi ragasztó beltéri és kültéri 

padlók és falak burkolásához  
3) Gyártó: MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it 
4) AVCP rendszerek: 3-as rendszer 

  4-es rendszer (tűzvédelmi osztály)  
5) Harmonizált szabványok: EN 12004:2007+A1:2012   

 
Bejelentett szervek: Bejelentett laboratórium neve, LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. 
A./Applus, N. 0370. A teljesítmény értékelését a gyártó által szolgáltatott mintákon végzett 
vizsgálatok alapján végezte el 

6) Nyilatkozat szerinti teljesítmények: 

Alapvető jellemzők Teljesítmények 
Tűzvédelmi osztály: 
Tapadószilárdság, mint: 

- kezdeti húzó-tapadó szilárdság 
Tartósság: 

- húzó-tapadó szilárdság hő öregítés után: 
- húzó-tapadó szilárdság vízbe merítés után  

Veszélyes anyagok kibocsátása: 

E osztály 
 
 2,0 N/mm2 
 
 2,0 N/mm2 
2,0 N/mm2 
NPD  

7) Megfelelő Műszaki Dokumentáció: A tűzvédelmi osztály vizsgálat szükségessége nélkül van 
nyilatkozva a 2010/81/EU Bizottsági Döntés szerint. 
Szerves anyag < 50% súly szerint  Maximális rétegvastagság 5 mm 

8) REACH információ: Az 1907/2006 sz. REACH Szabályozás (EC) 31. Cikkelye, vagy megfelelő 
módon a 33. Cikkelye és az azt követő módosítások által hivatkozott információk a biztonsági 
adatlapon vannak feltüntetve, melyet a MAPEI ezen Teljesítménynyilatkozattal együtt a honlapján tesz 
közzé. 
A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek. 
Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent 
azonosított gyártó felelőssége mellett. 
A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: Lorenzo Martino – vállalati min.ir. vezető 
 

Milánó, 11/12/2020      ……………………………………………. 

A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján. 
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CPR-IT1/0834 
EN 12004 

KERAPOXY EASY DESIGN 
Fokozott terhelhetőségű kétkomponensű epoxi ragasztó beltéri és kültéri 

padlók és falak burkolásához  

Tűzvédelmi osztály: 
Tapadószilárdság, mint: 

- kezdeti húzó-tapadó szilárdság 
Tartósság: 

- húzó-tapadó szilárdság hő öregítés után: 
- húzó-tapadó szilárdság vízbe merítés után  

Veszélyes anyagok kibocsátása: 

E osztály 
 
 2,0 N/mm2 
 
 2,0 N/mm2 
2,0 N/mm2 
NPD  

 

Megjegyzés: 

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel 
meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a 
csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból: 

- NPD (No Performance Determined) értékek elhagyhatók a CE jelölésen  
- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani, 
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen), 
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy 
- nyomtatási hiba
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