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EN 14a41,.2004

1. ffi nz építési termék típusa, egyedi azonosítója:
AGT NATURA laminált padló minden típus és változat az EN 14041:2004 AC:2006 szabványnak
megfelel en

[|\lrroOuct type and identification code:
According to EN í4041:2004 AC:2006 AGT NATURA Iaminate flooring alltypes and versions

2, @Termék rendeltetése:
Laminált burkolat beltéri használatra az EN 14041:2004 szabványnak megfelelóen

[|!Purposes ofuse:
According to EN í4O4í:2004 floor covering for interior applications

3. @ eyartO neve, címe i [| tvtanufacturer's name and address:
AGT Aga9 San.Tic.A. . Organize Sanayi Btilgesi 3. Klslm, 35. Cadde 07í90 Tiirkiye / Antalya 1

D gemealtl

4, ru Forgalmazó neve, címe / EN Distributor's name and address:
HSG Consulting Kft. 1165 Budapest, Zsemlékes t 25. fsz.4.

5. Nnteljesítmény állandóságának értékelésére és ellen rzésére szolgáló rendszer:
Az EN 14O41:2004 szabvány szerinti 3_as rendszer

!| Assessment and Verification of Performance lnvarience System:
According to EN 1404í:2004 system 3

6. !P Európai mííszaki értékelést végzó bejelentett szerv neve és regisárációs sáma l !|! ruotitieO

body:
Textilnízku ební stav, s.p. VácIavská 6 6584í Brno Czech Republic, 1021 |1021CRP-15/133)

1

? . EU Alapvet termékjellern zók/ EN Declared performances:
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EN 14a41,.20a4

T tjzállóság EN 13501 -1 szerint
Reaction to f ire according to EN 13501-1 EN 14a41:2aa4

Csuszási elIenállás EN 13893 szerint
Slip resistance according to EN 13893

EN 14041:2004

Formaldehid kibocsátás EN 717-1 szerint
Formaldehyde class accord ing to EN 717 -1

EN 14a41:2004

l HCHB ./

H
re

PentaklórfenoI tartalom - kromatográfiás
módszer CEN/TR 1 4823:2203 szerint

Quantitative determination of pentachlorophenol
in wood - chromatographic method according to

CEN/TR 14B23:22a3

EN 14041:2a04

<0,1 mg/kg (ppm)

8. @ Teljesítménynyilatkozat:
A 7. pontban részletezett termékjellemz k az í, pontban megnevezett termékre vonatkoznak. Ezt a
Teljesítménynyilatkozatot a HSG Consulting Kft. bocsátotta ki, 2019.í0.0íén.

I Pefformance statement:
The conformity of the laminate flooring product described in item 1 to the product performance
table specified in item 7. The Performance statement was issued by HSG Consulting Kft. on
01.10.2019,

E teljesltm énynyilatk ozat kiadás áért pontban meghatározott gyártó a felelos.
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