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Teljesítménynyilatkozat 
 

Az Európai parlament és a Tanács 305/2011 EU rendelet III. fejezet 4, 6, 8, 9 cikk és 36. cikk (1) a) 

valamint a 275/2013 (VII.16) Korm. számú rendelet szerint. 

A nyilatkozat igazolja, hogy az alábbi terméket a nyilatkozat kiadásakor az MSZ EN 14342:2013 

harmonizált szabvány szerint gyártották. A tízrétegű parketta/svédpadló elemek mindenben 

megegyeznek a vizsgáló laboratórium által vizsgált típus mintával és értékeléssel. Nyilatkozzuk, hogy a 

termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozatban és a CE címkében foglaltaknak. 

 

 

 

A termék gyártója: 

Soulum Factory Kft. 
H-8900 Zalaegerszeg, Fészek u. 4. 

www.soulumfactory.hu 

 
A termék állandóságának értékelése és ellenőrzése: 

 
a) Gyártáskori ellenőrzés a gyártó zalaegerszegi telephelyén, Zalaegerszeg, Fészek u. 4. 

b) A gyártó által megbízott vizsgálószervezet végezte a terméktípus meghatározását, típusvizsgálatát. 

A DIBt / Deutches Istitut für Bautecnik / végzett vizsgálatok: Kolonnensrasse 30B/ D-10829 Berlin 

A vizsgálati jegyzőkönyv és tanúsítvány száma: II 40.3-1.156.607-273/13 

Jóváhagyási száma: Z-156.607-1378                                                                        

 
 

 

 
Technikai adatok 

 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált szabvány 

Tűzvédelmi osztály Cfl-s1 EN 13501-1 
Keménység BRINNEL 3.4 MPa  

Formaldehid kibocsájtás E1  

Emisszió E1  

Biológiai tartósság 1. osztály  

Törőszilárdság NPD  

Csúszósság NPD MSZ EN 14342:2013 

Hővezetés 0,14 W/mK  

Hővezetési ellenállás 0,09 qm K / W (λ = 0,17)  

Minimális átlagos sűrűség > 650 kg/m3  

Vastagsága 16 mm  

Fedőréteg vastagsága 4 mm   

Felépítése 
Hordozó: 9 rétegű keresztirányban ragasztott nyír lemez  

Felső réteg: európai tölgy 
 

Profil csap és horony, körben fózolt  

Toleranciák   

Magassági eltolás max. 0,30 mm  

Vastagság max. ± 1,00 mm  

Szélesség max. ± 1,00 mm  

Szögeltérés 0,20% szélességben  

Keresztirányú hajlítás 0,70% szélességben  

Hosszirányú hajlítás  0,50% szélességben  

Szűk oldalon 0,50% hosszában  

Fa nedvességtartalom 9 % (± 2 %)  
Csomagolás zsugorfólia, körbe karton  
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Padlófűtésre alkalmas a következő feltételek mellett: 

- max. 220 mm szélességig és az esztrichre ragasztva 

- megfelelő ragasztó használata /egy illetve két komponensű poliuretán ragasztó/ 

- csak vizes padlófűtés, elektromos padlófűtés esetén nem javasolt 

- szabványosított esztrich 

- az esztrich maximum megengedett nedvességtartalma 1,8 cm% (nedvességmérés) 

- a fapadló felületi hőmérséklete max. 27 °C 

- a felület egyenletes fűtése 

 

Felhasználási terület: lakóházak, illetve ha a tervezési feltételek megengedik, akkor nyaralók, ipari és egyéb intézmények tűzgátló 

tulajdonság nélküli padlóburkolatának kialakításához. 

Szobák normál beltéri klímával (VOB / C DIN 18356). 

 

Termék megnevezése: Tölgy rétegelt padlóburkolat, csapos-hornyos kialakítással és különböző felületkezeléssel. 

Fafaj: Tölgy (Quercus Robur) 

 

 

CE-jelölés az EN 14342 szabvány szerinti adatokkal a csomagolásban elhelyezve. 

Termék kivitele, darabszáma, mennyisége, felületi struktúrája és fedőréteg-minősége a csomagoláson feltűntetve.    

Garancia: Lakossági környezetben 25 év, míg közületi terek esetében 5 év, a garanciajegyben előírtak szerint és azok 

maradéktalan betartása mellett. 

Jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért és tartalmáért kizárólag a gyártó a felelős. 

Érvényes a vásárólt naptól, a termék szakszerű beépítése, rendszeres karbantartása és rendeltetésszerű használata esetén 5 évig. 

Melléklet: Beépítési és ápolási útmutató. 

 

Jelen nyilatkozat a Soulum Factory Kft. által gyártott alábbi termékcsoportokra vonatkozik: 

 

 

A nyilatkozat kiadásának helye, ideje: Zalaegerszeg 2020.06.25. 

 

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:         

          

          Puskás Csaba 

                 Ügyvezető Igazgató 


