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1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

DDL Sani-Pipe Tárcsás Védőcső DN 8/10/15; DN 20/25; DN 32/40/50; DN 65/79/80; DN 100; DN 
125; DN 150 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék 
azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

DDL Sani-Pipe Tárcsás Védőcső DN 8/10/15; DN 20/25; DN 32/40/50; DN 65/79/80; DN 100; DN 
125; DN 150 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó 
harmonizált műszaki előírással összhangban:

Végleges és megfelelő csőlezárást eredményez, valamint a moduláris tömítések védelmét 

biztosítja. A ragasztó kiváló tapadást biztosít a betonhoz. A rugalmas ragasztó kötés felveszi, 

illetve átvezeti a haszoncső mozgásait, feszültségeit. A ragasztó különösen kiváló tapadási 

tulajdonságai biztosítják a vízzel szembeni hatékony tömítést, így a vízzel szemben maximális 

biztonságot nyújt. Az MPA javasolja, hogy a biztonsági tényezők figyelembe vételével a 

beépítési mélység maximum 5 m vízoszlopra legyen korlátozva. 

4. A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe 
a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

    DDL GmbH  

    Durchführungstechnik 

    Dichtsysteme  

    Lutz  

    Borsigstr. 26-28  

D-73249 Wernau/N.

5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a
megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

SZIREXPRO Kft. 

1039 Budapest, Őrtorony utca 8. 

Adószám: 26179047-2-41 

Cégjegyzékszám: 01-09-306200 

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V.
mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

3. rendszer

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki
értékelést adtak ki:



Gyártói minősítési nyilatkozat: 

DDL GmbH  

Durchführungstechnik 

Dichtsysteme  

Lutz  

Borsigstr. 26-28  

D-73249 Wernau/N.

Dokumentumszám: 025-1207-1 

Minősítő laboratórium: 

Materialprüfansta(MPA) 

für das Bauwesen 

Beethovenstraße 52 

D-38106 Braunschwei

Dokumentumszám: Nr. 5153/7914 a – Pan – (2004.08.05.)

 Nr. (5102/7404) – Pan -(2004.06.30) 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

A vizsgálati eredményekből kimutatható, hogy az „ORBIT-Pipe” termék az „ORBIT-System-Kleber” 

ragasztó- és tömítő anyaggal együtt a WU-betonban alkalmazott csöves átvezetések tömítésére 

alkalmas. Az MPA javasolja, hogy a biztonsági tényezők figyelembe vételével a beépítési mélység 

maximum 5 m vízoszlopra legyen korlátozva.  

A 3-as táblázatban bemutatott szakító szilárdságok az alapfeltételei a ragasztó kötés vízzáró 

képességének a vizsgált alapokra vonatkozóan, kivéve a homokos bitumenpályát, a Phönix Resitnix 

SK tömítő pályát és a Binne ECB-M tömítő pályát. 

Sorozat Alap1) Kötési szakító 

szilárdság (N/mm2) 

Elakadás módja 

Referencia2) 

száraz, 28 napos öreg 

beton 

1,35 100% adhézió 

ragasztó/2 sarkos 

profil  

I beton 3 napig a víz 

alatt tárolva 

0,38 100% adhézió 

ragasztó/beton 

II beton 10 percig a víz 

alatt tárolva 

0,95 80% adhézió 

ragasztó/2 sarkos 

profil; 20% adhézió 

ragasztó/beton 

1) vizsgálatok egy vizsgálati testen (a 2 sarkos 50 mm átmérőjű profil lapjait a ragasztó- és

kötőanyaggal a betonra ragasztották és lehúzták)

2) a referencia értékek a 2004.01.08-i 5176/6073 számú vizsgálati jelentésből származnak



10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett,
nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  

SZIREXPRO Kft., Szira Márton tulajdonos ügyvezető 

Budapest, 2020.01.03. ……………………………………………... 

Szira Márton 

 tulajdonos ügyvezető 


