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1 t20l7 .sz. TELJESÍTMÉNY NYILATK DZAT

a275l?013 (VII.16.) szám Korrnány Rendelet alapján

A terméktípus egyedi azonosító kódja:
B 500 B min ségi jelii hegeszthet betonacél rudak. Hengerlési azonosító a rudak b:ordÍaatán

kialakítva 8/7.

A betonacél azonosíth at s;ága,z

a k tegeken lév azonosító cimkék adatu, és a kísér min ségi bizonyítvány(Msz EN 10204:2005i

*,iÍH:;':']l."."ése és ren deltetése :

BSO0B(DIN 488-1:2009 és prMSZ 339:2010.07) jelíi, Re>500. MPa névleges keresztmetszettel
számított folyáshatani, ,,B' duktilitási oszttílyu, melegen hengerelt, botdázott, hegesztlret betonacél
rudak (EN 10080:2005)
Névleges átméT (d): o8, aI},aI2,a74,aI6,aI8,a20,sZZ,s25,a28,o32,s36,s4amm
Vasbetonszerkezetek acélbetétj eként

Óam Ózdi AcélmiívekIffT4. A syártó neve és címe:

-5.

H-3600 Ózd, Max Aicher u.1;

A gvá yt meghatalm azottképvi eI jének neye és címe;
Hunyák Gábor min ségbiztosítási oszt áIyvezet
Óenn ÓzdiAcélmtivek KFT
H-3600 Ózd,Max Aicher u. 1

fu, építési termékek telje ítménye áIlandóságának
rend zeri (1=)

7. A terméktanr[sítást végz bejelentett zerv neve, azonosítója:
IÍnfl Nonproíit Kft. (1113 Budapest, Diószegi rit 37) ;

275na13.Korm.rend. Nr.20
A megbízott cég á|t e|v'égzett feladatok és kiadott tanrisítványok elvégezte a termék éls

típusvizsgálatát, az tizem és az uzemi,gyartásellen rzés alapvizsgáIatát illetve az iizembe vett

mintrikból szrírópróbaszer vizsgálatokat végzett * (1*) rendszerben, valamint teljesíti az izemi
gyártásellenórzés folyarnatos, telj esítését,, értékelését és j óváhagyását, amelyek aJaplín az
Á-ttttz014. sámri irlemzeti M szaki lí.tct.tc.t és a'z0-cpn-76--1C-30t2ort;l 2ots.05.06 .

'kiadás :2 számrí Teljesítmény Áilandósági Tanrfisítványt adta ki . :

6. értékelésére és ellen rzésére szolgáló

értékeléssel.



ÓAM Ózdi AcdlrntítleB,Kft-..r, M_eré&lrer rlt 1 . H-3600 Ól{

10. Az, I-. és 2: pontban neghatároaott
nyilatkozat szerinti telj esítménynelr,

Szállítólevél szám1 .'j L [ |ir{L

termék teljesítménye megfelel

;

a 9. pontban feltiintetett,

Óaru Ózdi Acélmíível< Kft.
Max Aicher 't 1, 3600 Ózd
Telefon: +36 1+s) 575 500
Telefax: +36 t48) 575 51ü
E-ma il : oa mkft @oarn kft-hu
lnternet: WWW.oarnkft,hu

tk ti teliesítmé

- a betonacél rudak tervezésénél, méretezésénél azMSZ EN 1992-1-1:20l0,szabvany ( EUROCODE
2) C melléklete szerint, ,,B" dukíilitasi osáályu, R"} 500 MPa névleges keresámetszettel számitox
fo l yáshatánr b etonac él -temr ékként al kalmazhatók.
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br}ics László

l. n aTlI.ozat zerln e ltmen
Alapvet tulujdonságok

(lényeges jellemz k)
Teljosítrnény

(kovetelmény)
Flarmo nizá|t mriszaki el írasok

Folyáshatár (R*H): >500 MPa

MSZ EN 1992-1 -1:2010
(EIJROCODE 2) C melléklete

MSZ EN 10080 : 2005

btremzeti Miíszaki
Értékelés

Szakítószilardság {R*) : >550 MPa
Megnyulás (A$): .>sYo
A szilardság és a folyáshatár
aranya (R ry R-):

>1,08

Hajlí,thatóság: dS16 mm - 3d ; d >16 mm- 6d
hajlító ttiske , 180o hailítási szog

Mérettiirések (folyóméter torneg
eltérés):

d58mm :* 6 Yo d>8mm : *4,5%

Tapadószilardság (fR) d-8mm: 0,045
d- 10 mm: 0,052

12 rnrn: 0,056
Heges hetoség ( Ceq )
Vegyi cisszetéteI (adagelemzés) C<0,22

S<0,050
P<0,050
Ns0,012
CuSO,80
C.q<0,50
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értékesítés


