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a 2?512ü 13 (Vll. l 6.) Kormány Rgndtlet alapján

l. A termóktípus egyerli nzonosító kódjn:
B 00 A minósegi jelii hegeszthet betonacél síLlháló. Hengerldsi azonosító a huzalak bordázatán
kialakitva 8l7.

A betonncól íkh$ló azoncsítható*ágn:
a hr*ló k tegeken lévó azonosító cimkék adatai, és a kísór min ségi bizonyítvány{M Z EN
10204:200 l 3.1 szabvány) al*pján

Épitósi termók nregnevtróse ó* rendeltetóse:
BSO0A(DiN 488-1;2009 és prM Z 339:2012.03) jelii, R*50ü MFa névleges kereszhnetszettel

számított folyáshatán , hidegen alakított, bordázott, hegesztheto betonacél huzalból gépi ellenállás-
ponthegesztessel gyririlag et állltott s{kháló
Htrssz és keresztszálak nóvteges átrxér i (d}: o5 - o10 mm
Vasbetonszgrkeu tek acólb*tétjekdnt

.l. A gyá ttt n§ys Ss *ím*: Ö*iVr Óndi Ac$lrniivek KFT
}í-3,Süü Srd, Mnx Ai*h r il-l*
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A gyártr} m,* hntnlmlffxstt k pt i l{ijóntk ns $ s tímg:
Tóth Jtüus*f rrrín*s gbint*sítási clsrtátryt *x*t&

üAfuí ürdi Acélmtivek Kí]'r
[ [-36üil üzcl, Mltx Ái*hef Ll. l .

AE *pít$*i term*kek t*lje*ítm§ny* rf,ll*ndó*l{gr*nnk
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7. A terméktnnrisítást végz bejeleníett z rv neve, azonosítója :

nmt rtonproflt Kft, {1t13 Budapest, Diószcgí r t 3?} ;

27 /20l3.Korm.rend. Nr.20
A megbízotí cóg áttnl ckógrstt feln{rstgk és kiadott tnnrlsítvínyok: elvégeete a termék el
típusvizsgálatátn az itngnl ds az iixemi gyártrisellen rzés alapvirsgálatát illetve az iizembe vett

nrintákból szrirópróbaszer vizsgálatokat végxett az (tu) rendszerben, valamint teljesítette az
gyártásel,Ien néi folyamatos értékplését és jóváhagyísát, a19lr9! al.arlán a k vetkez

Nemzeti Mitszaki xékelés : A-l82/?0l4 ós Teljesítmény Allandósági Tan sítván! : ' '

20-CPR-79-(C-3ln0| l ) keriiltek kiadásra .
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a betonacél síkhálók vasbeton szerktzetek acélbetótjekénto a HB55,50 jelit {M Z 98?:1987)
betonacólokhsz rendelt paraméterekkel vehet<lk íigyelembe az MSZ l5022:tg86, M Zl 022:l986/1M:1992 szabvanyok sxerini méretezett szerkeaetek dingnosztikája soran;
a betonecél rudak tervexésénél, méretezésénél az M Z N q2-|_t:2010 szabvány ( URüCOD
2) C melléklote szcfint, ,,A" duktilitási osettlyri, &: 500 MPa rrévleges keresztnreixzettel szi*mított
folyáshatáru betonacél{ermékként alkalmazhntók,

l0.Au 1. és 2, pontbnn megh*t rozott termók.teljcsítm nye megfelel a 9. pontban feltiintetett,
nyilaíkozat szerinti teljesítménynek
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