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1. A termék típus egyedi azonosító kódja:  

Rácsok és fedlapok acélból beton vízelvezető folyókákhoz közlekedési területekhez Önorm EN 1433 
Rácsok és fedlapok: BG standard folyóka, BGU-Z univerzális folyóka, BGF-Z lapos folyóka, 

BGZ-S nehéz folyóka: C 250kN terhelési osztályig 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám, vagy egy egyéb ilyen jelőlés, amely lehetővé teszi az építési termékek 
azonosítását 11. cikk (4.) bekezdésének értelmében:  

Folyókatípus: Cikkszám: 
 NW 100: 10048, 10049, 10052, 10053, 22152, 22153, 22352, 22353, 22358, 22359 
 NW 150: 10094, 10095, 10098, 10099, 22162, 22163, 22362, 22363 
 NW 200: 10115, 10116, 22174, 22175, 22372, 22373 
 NW 300: 22182, 22183, 22382, 22383 
  

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott megnevezése, vagy rendeltetései az alkalmazott harmonizált 
műszaki előírással összhangban: 

Rácsok és fedlapok a vízelvezető rendszerbe rögzíthetőek. 

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

BG-Graspointner GmbH & Co KG 
Gessenschwandt 39 
A-4882 Oberwang 

Telefon: +43 (0) 6233 / 8900-0 / Fax: +43 (0) 6233 / 8900-303, E-Mail: office@graspointner.at 

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

nem értelmezhető 

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

3-as rendszer 

7. Ebben az esetben a harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozatot 
jóváhagyta: 

Kiállító megnevezése 
Staatlich akkreditierte  

OÖ. Boden- und Baustoffprüfstelle GmbH 
Schirmerstraße 12 
A-4060 Leonding 

(1661 számú az építési termékekre vonatkozó irányelvek szerint) megállapította, hogy a véletlenszerűen 
kiválasztott BG Graspointner vízelvezető rendszer minták, az e termékekre vonatkozó szabvány követelményeknek 
megfelelnek. 

 
8. Nyilatkozat szerinti teljesítmény 

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény 
Harmonizált műszaki 

előírások 

Vízzáróság (az elemek csatlakozásánál) nem releváns/NPD 

ÖNORM EN 1433:2006 Terhelhetőség megfelel 
Elformálódás terhelés alatt megfelel 
Tartósság nem releváns/NPD 

 
1. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti 

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

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:  

Prok. Bernhard Knoblechner, GL 
(név és beosztás) 

 
 
 
 

 Oberwang, 25.04.2014    ……………………………………...…..…  
(Kiállítás helye és dátuma)                                (aláírás) 


