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Ajánlás lejárta
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Termék vizsgálat helye:

MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI
BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó:

KNAUF GmbH., Ausztria

Termék forgalmazó:

KNAUF Építőipari Kft.
H-1124 Budapest, Lejtő utca 5.

Telefonszám:
Fax:

+36-1/ 248-2430
+36-1/ 319-7301

E-mail:
Honlap:

www.knauf.hu

Kapcsolattartó: Szalay Dávid
Beosztás:
műszaki tanácsadó
A vizsgálati eljárás alapja:
-

MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
DIN V ENV 1627 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság, és áttörésbiztosságvizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- roncsolásos és roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:
A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott biztonsági falszerkezetek jellemzőit, technikai paramétereit,
megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászáróra és áttörésbiztosságra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:
-

a beépítés kizárólag a gyártó által meghatározott, MABISZ ajánlásnak megfelelő módon
történhet (a válaszfal profiljait idegen falszerkezethez 30 cm-enként rögzíteni kell. A
rögzítést téglafalnál legalább 15 cm mélyen,  12 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel, betonfalnál legalább 10 cm mélyen,  10 mm köracél tartószilárdságával egyenértékű erősséggel kell biztosítani);

-

a beépítő cég egyértelműen azonosítható legyen;

-

a garancialevélen fel kell tűntetni a beépítést végző cégnek a szakszerűségre vonatkozó
nyilatkozatát és a beépítés helyszínét és időpontját.

Telepítői nyilatkozat:
Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti négyzetet
kézjeggyel kell megjelölni.
Beépítés helye: .......................................................................................................................................
időpontja: ................................................................................................................................
Beépítést szakszerűen végeztem.
Beépítő adatai: .................................................................................................................................. p.h.
Egyéb: .................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:
Termék
KNAUF W115 jelölésű szerelt válaszfal kettős,
Knauf FIX CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf
A13 vagy DF13 építőlemezzel szerelt Knauf
válaszfal, 1×0,5 mm acéllemez megerősítéssel
KNAUF W112 jelölésű szerelt válaszfal Knauf FIX
CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13YDJ\
') építő-lemez borítással szerelt Knauf válaszfal
[PPDFpOOHPH]PHJHUĘVtWpVVHO

Besorolás
Teljeskörű mechanikai védelem
alkotóeleme
3 perces áttörésgátlás.
MABISZ ajánlás.

2. osztály
MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.

WK2 osztály
DIN V ENV 1627 szabvány.

□

Termék
D 612 tetőtérbeépítés jelölésű Knauf FIX CD bordavázzal, kétrétegű Knauf DF15 építőlemez borítással
szerelt Knauf tetőtérbeépítés, 1× mm acéllemez
megerősítéssel

Besorolás
Falszerkezetként alkalmazva:

Teljeskörű mechanikai védelem
alkotóeleme
Biztonsági nyílászáró III. kategória.
5 perces áttörésgátlás.
MABISZ ajánlás.

W629 szerelt előtétfal jelölésű 2×Knauf FIX
CW75/625 összeforgatott bordavázzal, kétrétegű 3. osztály
Knauf $ YDJ\ DF13 építőlemez borítással szerelt MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.
WK3 osztály
Knauf előtétfal, 1× mm acéllemez megerősítéssel
□

□

□

□

KNAUF W112 jelölésű szerelt válaszfal Knauf FIX
CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13YDJ\
') építő-lemez borítással szerelt Knauf válaszfal
[PPDFpOOHPH]PHJHUĘVtWpVVHO

DIN V ENV 1627 szabvány.
Panelszerkezetként alkalmazva:P6B

(B1) áttörésbiztos fokozat
MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.

KNAUF W115/2x0,5 szerelt válaszfal jelölésű kettős, Knauf FIX CW75/625 bordavázzal, kétrétegű
Knauf $ YDJ\ DF13 építőlemezzel szerelt Knauf
válaszfal,2×0,5 mm acéllemez megerősítéssel

Teljeskörű mechanikai védelem
alkotóeleme

KNAUF W112 jelölésű szerelt válaszfal Knauf FIX
CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13YDJ\
') építő-lemez borítással szerelt Knauf válaszfal
[PPDFpOOHPH]PHJHUĘVtWpVVHO

WK4 osztály

KNAUF W112 jelölésű szerelt válaszfal Knauf FIX
CW75/625 bordavázzal, kétrétegű Knauf A13YDJ\
') építő-lemez borítással szerelt Knauf válaszfal
[PPDFpOOHPH]PHJHUĘVtWpVVHO

Biztonsági nyílászáró II. kategória.
10 perces áttörésgátlás.
MABISZ ajánlás.

DIN V ENV 1627 szabvány.

4. osztály
MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.

Teljeskörű mechanikai védelem
alkotóeleme
□

KNAUF W118 biztonsági válaszfal jelölésű Knauf
FIX CW75/313 bordavázzal, háromrétegű Knauf
A13 YDJ\ ') építőlemez borítással szerelt Knauf
válaszfal,4×0,5 mm acéllemez megerősítéssel

Biztonsági nyílászáró I. kategória.
15 perces áttörésgátlás.
MABISZ ajánlás.

5. osztály
MSZ ENV 1627, 1630 szabvány.

WK5 osztály
DIN V ENV 1627 szabvány.

