
 

  

A 93/68/EGK irányelv szerint módosított, építési termékekre vonatkozó 89/106/EGK irányelv alapján megalkotott – az építési termékek 
műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 

3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 5. számú melléklete alapján. 

 
Nyilatkozat azonosító száma: SZMNY_Isoflex.ALU-20121001_HU 

Építési termék szállítója: 
Masterplast Kft., H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a. (www.masterplastgroup.com) 

 

Építési termék pontos megnevezése, rendeltetése, tervezett felhasználási területe: 
ISOFLEX ALU - nem páraáteresztő alátétfólia.  
Kétszeresen (a hőszigetelés és a fólia, valamint a fólia és a tetőfedés között) átszellőztetett magastető 
szerkezetekben, a héjalás alá bejutó nedvesség és porhó elleni másodlagos védelemként alkalmazható 
alátétréteg.  
Hőszigetelt szerkezetek belső oldali párafékező rétegeként megakadályozza a pára hőszigetelésbe 
történő bejutását. Az átlapolásokat, egyéb szerkezetekhez (tetőablak, falazat) történő csatlakoztatását 
pára- és légzáró módon (Isoflex TAPE ragasztószalag, Masterfol párazáró tömítőmassza segítségével), 
folyamatos párafékező felületként kell kialakítani. 

 

Az építési termék azonosításához szükséges adatok: 
Kiszerelés: 1,2m*50fm – 60m2/tekercs; 1,5m*50fm - 75m2/tekercs. PE szövet alapú fólia, hővisszaverő 
alumínium réteggel társítva.  

 

Gyártás dátuma: 
A terméken, a termékcímkén vagy a termék csomagolásán feltüntetve. 

 

Különleges használati feltételek:  
Kezelési feltételek a termék csomagolásán található címkén és a termékre vonatkozó műszaki 

adatlapban: MA_ISOFLEX.ALU-20121001_HU foglaltak szerint. 
 

Kijelölt szervezet(ek)száma, megnevezése: 
MFPA Leipzig (NB 0800) 

 

Műszaki specifikációk: 
- MSZ EN 13859-1:2005 Hajlékony vízszigetelő lemezek. Alátétlemezek fogalom meghatározásai és 
tulajdonságai 
- MSZ EN 13984:2005 Hajlékony vízszigetelő lemezek. Párafékező, párazáró műanyag és gumilemezek 
Fogalom meghatározások és jellemzők (Megfelelőség igazolási módozat ezen szabványok ZA 
melléklete alapján: 3) 
- Alátéthéjazatok tervezési és kivitelezési irányelvei (ÉMSZ, 2006) 
- Tervezési és alkalmazási útmutató (Masterplast Group Zrt., 2007)  

 

Megfelelőségi nyilatkozat érvényességi ideje: 
Ezen nyilatkozat érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre – annak elvárt élettartamáig – 
valamint a nyilatkozat módosításáig vagy visszavonásáig, de legkésőbb 2013. július 01-ig. A nyilatkozat 
mindenkori aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. 

 
Sárszentmihály, 2012. október 01. 
 
 
 
 
 

A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a Masterplast Kft. által kibocsátott szállítólevéllel vagy számlával együtt érvényes a számlán 
szereplő mennyiségre vonatkozóan. 
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