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EME

ppir6IPARI VTUSZAKI ENGEDELY
A term6k megnevez6se:

BrazeTec gydrtminyrft forraszt6 anyagok

A term6k tewezett
felhasznilfsi teriilete:

Kiildnbiizd rendeltet6sii 6piiletek t6zb6l k6sziilt
viz, fiit6si, illetve ghz vezet6keinek forrasztisos
cs6kiit6sein6l alkalm azhatfik

K6relmez6:
mintazEME jogosultja

HungaroBraze Kft.
1038 Budapest, Tiind6rliget u.3flI. A.

A term6k gyhrtiljaz

Umicore AG & Co. KG Business Line BrazeTec
Rodenbacher Chaussee 4.
D -63 457 Hanau-Wolfgang, N6metorszig

A term6k EMI Nonprofit Kft.
szakrendi jelzete (SZRI) :

5.5.8.1. Forraszanyagok cs6kdt6shez

EME 6rv6nyess6g v6ge:

2016,

januir

1.

31.

Budapest, 2011. janudr 5.
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Horvdth Srindor
v ezeigazgat6 -he lYette s
min6s6giigyi 6s marketing igazgatf
Az6pitoipai Miiszaki Engeddly 9 oldalt tartalmaz.

az fvtp,

drvdnyess6ge az EVtt Nonprofit Kft . hon I apj 6n

el len 6ri

zhet6.
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JOGI SZABALYOZAS ES ALTALANOS X.ELTfTELEK

l.

-t azBtvtlEpit6siigyi Min6s6gellenorz6 Innov6ci6s Nonprofit Kft. 6llitotta'ki.
valamint
- az fipit|si term6kek mtiszaki kdvetelmdnyeinek, megfelelosd g igazolilshnak,
forgalomba hozatal6nak 6s felhaszr6l6s6nak rdszletes szab6lyair6l sz6l6 312003. (I' 25.) BMEzt azEME

GKM-KvVM egyiittes rendelet,
- a 1611998. (IKK.8.) IKIM Kdzlem6nyben szereplo kijeldlds,
31-ig 6rv6nyes EME,
- az f,ME-vel azonos jelzeti,2006. janudr 9. dftum(,20L6. janu6r
valamint a K6relmez6 szbmfira dtadott A-238612010 jelzetii Ut6ellen6rz6si
Jegyz6kdnyvben rdszlete zett vizsgfilati eredm6nyek 6rtdkel6se
alapj6n.
2.

J.

az a term6szetes vagy jogi szem6ly, aki (amely) kdzvetleni.il vagy
k6pvisel6je ritj6n k6rte, 6s aki rlsz1re az EME-I az EMI Nonprofit Kft. ki6llitotta - felelos
az|rt,hogy a termdk megfeleljen azEME el6ir6sainak, tov6bb6, hogy a felhaszn6l6 minden
inform6ci6t megkapjon, amely atewezetlcdlra val6 felhaszn6l6shoz sziiks6ges.

Az EME jogosultja

-

Az EMI Nonprofit Kft. - mint j6v6hagy6 szewezet - jogosult annak ellen6rz6s6re, hogy az
EME el6ir6sait betartj6k-e, a termdk megfelel-e a mtiszaki specifik6ci6nak. Az ut6ellenorzdst
az EMI Nonprofit Kft. - a k6relmez6 kdltsdg6re - laborat6riumban, gy6rt6si helyen, a
k6relmezo telephelydn 6s a term6k be6pit6s referencia helydn v6gezheti.

4.

EME-I kizir6lag annak jogosultja haszn6lhatja fel mtiszaki specifik6ci6kdnt a megfelel6s6g
igazolfus ki6llit6s6hoz. Az EME jogosultja art nem ruh6zhatja 6t m6sra. Az EME csak a
fe

5.

6.

7.

8.

lttintetett gy

furthsi helyeken

e

166ll

itott term6kre vonatkozik'

Ha az EME {rvdnyess6gi idej6n beltil honositott harmoniz6lt eur6pai szabv6nyt adnak ki a
termdkre vonatkoz6an, a 3/2003. (L 25) BM-GKM-KvVM egytittes rendelet 6rtelmdben az
EMI Nonprofit Kft-nak a szabv6ny klzzltdtelet kdvet6en egy dven beliil az EME-I vissza kell
vonnia, kivdve, ha a term6k a szabv6nyban foglaltt6l l6nyegesen eltdr'
Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a term6kre vonatkoz6 EME-t, ha azut6ellen6rzds nem
v6geztret6 el, vagy az ellen1rzes eredmdnye nem megfelel6, vagy a termdkrol kideriil, hogy a
jogosultja kdteles bejelenteni, ha a termdk
a nem
tewezettr
nak. Ezt kdvet6en az EMI Nonprofit Kft.
jellemzoi
i kdfiil
aradhat-e, vagy rij elj6r6st kell kezdemdnyemi
v{bbra
dOnti el, h
az EME visszavon6sa mellett. Ha ennek eld0nt6s6hez vizsgfilatokra van sztiks6g, az EMI
Nonprofit Kft. erre azidorc felfiiggesztheti az EME 6rv6nyess6gdt.
Rz gl\4p-t azg}y'rl Nonprofit Kft. magyar nyelven, 6s a k6relmezo igflnyllse alapj6n, algol,
n6met vagy francia, esetleg m6s nyelvti fordit6sban is kiadja. Jog6rvdnyess6gi alap az EME
magyar nyelvri kiad6sa.

Az EME-t csak teljes terjedelm6ben szabad m6solni, vagy m6s adathordoz6n

kozreadni.

Kivonatos ktizl6s6hez aznMlNonprofit Kft. ir6sos hozzhjdrulfusa sziiksdges. Kivonatos kdzlds
eset{n ezt a tenyt fel kell tiintetni. A rekl6m ismertet6k szdvege 6s 6br6i nem lehetnek
ellent6tben azBpitoipari Mriszaki Enged6ly tartalm6val, 6s nem adhatnak okot f6lredrt6sre'

mint mtiszaki specifikrici6, nem helyettesiti a termdk forgalmazdsbhoz, felhasz-

9.

Az

10.

Az EME alapjfunkiadott megfelel6sdgigazolis nem jogositja fel sem a gy6rt6t, sem a
forgalmaz6t a CE megfelel6s6gi jel6l6s feltiintet6s6re a term6ken vagy annak csomagol6s6n.

E11r4E,

n1lishhoz, be6pitds6hez, hasznillat6hoz sziiks6ges egy6b engeddlyeket (pl. egdszsdgi.igyi,
6pitdsi hat6s6gi), tanrisitv6nyokat (pl. tizvddelmi, termdk megfelel6sdgigazolilsi).
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IzftpiTbIPARI M{iSZAKI ENGEDELYRE

VON ATKOZO XUI,6NT,EGES

FELTfTELEK

1. ADATOK
1.1. A term6k ryrirtisi helye(i)
Umicore AG & Co. KG Business Line BrazeTec
Rodenbacher Chaussee 4.
D-63 457 Hanau-Wolfgang, Ndmetorsz6g

1.2. A term6k 6s a term6k tervezett felhaszn6l6s6nak

lefrfsa

1,2,1. BrazeTec 3,ldgyforrasztil huzal TD BT 0801 E.01 (SnCu3)
Szabvfny
S-Sn97Cu3 megkdzelit6leg DIN EN 29453
(L-SnCu3 megkOzelit6leg DIN 1707)
S-Sn97Cu3 megkdzelit6leg ISO 3677
N6vleges iisszet6tel a sfly o/o'ban Sn maradvany; Cu 3
Enged6lyezett szennyez6d6s (a srily %'ban)
Pb0,1; Sb 0,05; Bi 0,1; Cd 0,002; In 0,05; Ag 0,05; Al 0,001; As 0,03; Fe 0,02;
Teljes szewryezodds 0,2

Zn0,00l;

Technikai adatok

tarrom6ny:
Stirtis6g:
Nyir6szilards6g:
olvad6si

Elektromos vezet6k6pess6

g

megk6zelit6leg230-250.oc (DIN EN 29453)
megkdzelitllegT,3 glcm'
Cu 30 MPa; Ms 20 MPa; St 37 25 MPa
: me gkclzelitole g 7,5 ml Qmm2

Szabviny szdllitdsi forma

Huzal 2,0 + 3,0 mm dia., 250 gtekercs
Alkalmazds a gyirt6 adatlapja szerint

A

antomin- 6s 6lommentes l6gyforrasz, amelyet hideg- vagy
BrazeTec 3
"gy
melegvizes 16z csdvek fonaszt6sahoz hasznillnak. A termdk megfelel a DVGW
kdvetelm6nyeinek 6s elnyerte a Gritegemeinschaft Kupfenohr e.V. (R6zcs<i Gy6rt6k
Min6sdgi Szdvets6ge) min6sdgjelzdsdt is.
A term6k alkalmas arra, hogy az alapfdmet dsszekapcsolja r5zzel (sflrgarczzel vagy
v<irdsr6zzel).

Lehet forrasztani linggal, elektromos ellen6ll6s fonaszt6 k6sztil6kkel vagy forraszt6
vassal.

Tipikus alkalmazhsi teriilet pl. a cs6vezet6k szerel6s.
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1.2.2. BrazeTec Degufit 3000,ldgyforraszt6 paszta TD BT 1201n.02 (SnCu3)
Szabvdny
Forraszt6

6tvdzet:

Foly6sit6 szer:

S-Sn97Cu3 DIN EN 29453
S-Sn97Cu3 ISO 3677
3.1.1 tipus, megkdzelitoleg DIN EN 29454-1

Osszet6tel
Forraszt6 dtvdzet [sfly - %]: Sn maradvdny; Cu 3
Enged6lyezett szennyezodes [max. srily - %]:
Pb 0,1; Sb 0,05; Bi 0,1; Cd 0,002; In 0,05; Ag 0,05;
Al 0,001; As 0,03; Fe 0,02; Zn 0,001
0,2
Teljes szeruryez6dds [max. stily Cinkklorid, amm6niumklorid, szerves kdt6s
Foly6sit6 szer:

%]:

Technikai adatok

Olvad6sitartomdny:

megk0zelitoleg230-250oC
min. 60 % (DVGW, GW 7)
Otvdzet t6rfogat:
max. 9 % (DVGW, GW 7)
Kl6r t6rfogat:
sztirke
Szin:
t
megkdzelit6leg2,4 gl"
Sffis6g:
300-500 dPas (Haake teszt YT0,2; 18-22"C)
Viszkozit6s:
Foly6sit6 szer maradv6nyok: kon6zi6t okoz6, vizben old6d6
Eltarthat6s6g: min. 6 h6napig az eredeti csomagol6sban, *5 - +30 'C kdzdtt tarolva
250 g-os ed6nyben, kefdvel
Csomagol6s:

Alkalmazds a gydrtri adatlapja szerint

A

BrazeTec Degufit 3000 ldgyfonaszt6 paszta, melyet cs6vezetdkek
dsszeforrasztds(ttoz haszn6lnak, megfelel a DVGW (Ndmet GAz-, 6s Vizszdvets6g),
a DVGW j6vihagyla 6s
,,GWz", ,,GW7" munkalapok kOvetelmdnyeinek.
bejegyezte, majd a termdk elnyerte a Gtitegemeinschaft Kupferrohr e.V,-t. (Rdzcs6
Gy6rt6k Min6sdgi Szdvetsdge) min<isdgielzlstis.Ez6rt a Degufit 3000 alkalmasrdz
vizvezetdk szerel6sn6l az iv6viz vezet6s6re szolg6l6 csdvek Osszeilleszt6s6hez is.
termek alkalmazilsdnill lehet langgal vagy elektromos ellen6ll6s fonaszt6
k6sziil6kkel dolgozni. Az ecsetet hasznillva kcinnyebben lehet vdkony r6teget felvinni
ardzcs6re 6s igy elker0lhetjiik a b6rrel val6 6rintkez6st is. A felhaszn6l6st megel6zoen
a forrasztand6 feltiletet meg kell tisztitani BrazeTec f6mmentes tisztit6 szdvette^.
Ezen ki6l, cs6vezet6k szerel6snel a pasrtfut hasznillhatjuk ac6l, rdz, 16z 6tv<izetek,
nikkel 6s nikkel dtvdzetek forraszthsfuhoz.

E^

A
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1.2.3. BrazeTec 94, kem6nyforrasz p{lca TD BT 0605 E.01 (CuP6)
Szabvfny
CP 203 acc. EN ISO 17672 (L-CuP6 acc. DIN 8513)
B-Cu94P-7 I 0/890 acc. ISO 3677
N6vleges 6sszet6tel a sfly "/o-ban Cu maradviny;P 6,2
Enged6lyezett szennyezod6s (a srily Yo-ban)
Al 0,01; Bi 0,030; Cd 0,025; Pb 0,025; 2n0,05;Zn+ Cd0,05;
Teljes szennyez6d6s 0,25

Technikai adatok

oC (EN ISO 17672)
Olvad6si tartom6ny: megkdzelit6leg 710-890
(EN ISO 17672)
Munka h6m6rs6klet: megkcizelit6leg 760
megkdzelit6leg 8,1 g/cm'
megkdzelit6leg DIN 8525 Cu: 250 MPa-val
megkdzelitoleg5 %
max. 150 oC (szilirds6g veszt6s n6lkiil)
pont
h6m6rs6klete:
iizemi
A fonaszt6si

'C ^

Stirtis6g:
Hriz6szillrds6g:
Nyrijthat6s6g:

Szabvdny szfllitdsi forma

Huzal:
P6lca:

El6form6lt:

A

1,05

-

1,5

-2,0 mm

I 1,5 - 2,0 -3,0 mm, 500 mm hosszri
gytini, formadarabok,lemez

Alkalmazfs a gydrt6 adatlapja szerint
6tvdzet, kittin6 foly6si
tulajdons6gokkal. A kemdnyfonasz }tvdzet alkalmas a rdz r1zzel vagy a rdz ftzalap'|
anyaggal val6 6sszekapcsol6s6ra. A foszfor tartalom miatt nem kell kiilOn foly6sit6
szert hasznfulni rdz rlzzel val6 forrasztilsakot. Ezt a kem6nyforrasz }tvdzetet nem
lehet akkor haszn6lni, ha kdn tartalmri k<izeggel 6rintkezhet a fonaszths alatt.
Tov6bb6 nem lehet haszn6lni ac6l (Fe) 0sszek0t6sdhez vagy vas, nikkel, kobalt
tartalmri anyagokhoz, amelyeknek tdr6keny kdt6s6t a forraszt6si pontn6l formhzzil<.

A BrazeTec S 94 egy foszfor tartalmri kemdnyfonasz

Lehet forrasztani I{nggal, indukci6s melegit6ssel vagy kemenc6ben v6d6 atmoszflta
alatl.
Tipikus alkalmazdsi teriilet pl. az elektronikus ipar, htit6g6p-, 6s l6gkondicion6l6
gy6rt6s.
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JELLEMiZ6XfSVIZSGALATI/]VIEGITNINSIVToUSZNREIK

2.1. A term6k miiszaki jellemz6i,

azok jfvithagyott 6rt6kei 6s vizsgdlati/megit6l6si

m6dszerei

Term6kjellemzdk 6s
Ktivetelm6ny6rt6k
m6rt6kews6eeik
tiir6shatr[rokkal
2.1.1. Mechanikai ellen6llis 6s stabilitds
Anyagiisszet6tel
L6svfonaszok
MSZ EN ISO 9453:2007 4.
L6syforrasz- fo lv6sit6k
MSZ EN 29454-r:1999 2.
Kem6nvforraszok
MSZ EN ISO 17672:2010 3.
Kemdnvforrasz - fo I v6 s it6 k MSZ EN 1045:1999 2.

Ywsgiiatil6rt6kel6si
m6dszer

MSZ EN ISO 9453:2007 5.
MSZ EN 29454-l:1999 2.
MSZ EN ISO 17672:2010 5.
MSZ EN 1045:1999 2.

2.1.2. Tiizbiztonsfg
A biztons6etechnikai adatlao szerint.
2.1.3. Iliei6nia. es6szs6s 6s kiirnvezetv6delem
Forraszanvaeok
A biztons6etechnikai adatlap szerint
Kemdnvforrasz-fo lv6 sit6k MSZ EN 1045:1997 5.

2.1.4, Hasznilati biztonsdg
2.1.5, Zaj-

Es rezgfis

elleni v6delem

2.1.6, Energiatakar6kossdg

6s h6v6delem

2.1.7. Tart6ssdg
2.1.8, Eev6b iellemz6k
M6retek
L6gyforraszok
Kem6nvforraszok
Megnevez6s
L6svforraszok
L6svforrasz-folv6sit6k
Kem6nyforraszok
Kem6nyforrasz-foly6sit6k
Jeliil6s
L6gyforraszok
L6svfonasz-folv6 sit6k
Kem6nvforraszok
Kem6nyforrasz-foly6 sit6k

Gy6rtmdnyismerteto *0,2 mm Kalibr6lt mdr6mtiszerrel
MSZ EN ISO 17672:2010 7.2. Kalibr6lt mdr6mtiszerrel

MSZ EN ISO 9453:2007 6.
MSZ EN 29454-l:1999 2.
MSZ EN ISO 17672:2010 6.
MSZ EN 1045:1999 3.

Szemrev6telez6s
Szemrevdtelezds
Szemrevdtelez6s
Szemrevdtelez6s

MSZ
MSZ
MSZ
MSZ

Szemrev6telez6s
Szemrev6telezds
Szemrevdtelezds
Szemrevdtelez6s

EN ISO 9453:2007 6.
EN 29454-I:1999 3.
EN ISO 17672:2010 7.4.
EN t045:1999 4.2.

3. MEGF'ELELoSEG TGAZOLAS KOVETELMfNYEI
3.1. A term6k megfelel6s6gigazol6s mfidozata
A89ll06lEGK tandcsi irrinyelv III. melldklet 6s
a3/2003 (1.25.) BM-GKM-KvVM egytittes rendelet 4. sz. melleklet szerinti:
(3) rendszer.

e==A
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3.2.

A gyirt6 feladatai

3.2.1

Uzemi gyirt6sellen6rz6s @GYE)

A

gyrlrt6 kdteles olyan UCyp rendszert kialakitani, dokumentdlni 6s mtik<idtetni,
mely biztositja, hogy a forgalomba hozott term6kek igazolhat6 m6don folyamatosan
megfelelnek jelen EME kdvetelm6nyeinek.
Az a gy6rt6, melynek a min6s6giranyit6si rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek, 6s
azt kieglsziti a jelen EME-ben el6irt, az izemi gy6rt6sellen6rz6sre vonatkoz6
kdvetelm6nyekkel, irgy tekinthet6, hogy az tizemi gy6rt6sellen6rzdsi rendszere
megfelel a kdvetelm6nyeknek.

A

term6kre vonatkoz6an

a

gyfirt6 feladata olyan tizemi gy6rt6sellen<irzdsi rendszer
kialakit6sa, mtikddtet6se, illetve ellen6rz6se, mely
term6kek folyamatos
megfelel6s6gdt biztositj a.

a

Az izemi gyrlrt6sellen6rz6si rendszernek tartalmaznia kell :
a megfelel6s6g igazol6si elj6r6s keret6ben sziiks6ges feladatokat 6s ezek felelos6t,
a szem1lyzet k6pzettseglre 6s oktat6siira, a gydrt6- 6s vizsg6l6berendezdsekre, az
alapanyagokra, a besz6llftott term6kekre, a gydrthsi folyamatra, a felmeriil6 nem
megfelel6s6gek 6s reklam6ci6k kezel6sdre 6s az tizemi gy6rt6sellen6rz6si rendszer
-gyfirt6illtali-feliilvizsg6latinavonatkoz6szabillyozilst,
azizemigy6rt6sellen6rz6skeretdbenvegzendlvizsgillatokat,
az iizemi gy6rt6sellenorz1s keretdben vdgzett vizsg6latok eredmdnyeinek
6rt6kel6s6t az els6 tipusvizsg6lat eredm6nyeinek risszevet6s6vel.

3,2,2. A term6ket kis6r6 term6kjellemzdinek megaddsa
3.2,3. Szdllit6i Megfelel6s6gi Nyilatkozat kifllitdsa

A

9y6rt6 6ltal ki6llitand6 nyilatkozatnak a k<ivetkez6ket

Az

kell tartalmaznia:

6pit6si term6k szilllit6janak (gyilrt6janak, forgalomba hoz6jdnak,
tovdbbforg almaz6jdnak) nev6t, azonosit6 j el6t (markaj eldt) 6s cim6t.
Az 6pit6si term6k rendeltet6si c6lj6t (felhaszn6l6si teriilet6t) es az azonositdsithoz
sziiks6ges adatait, a gydrlfis ddtumdt, a termdk tipus6t.
Azon kijeliilt szewezet megnevezds6t, azonositdsi szimdt, melynek tanrisitvanya
alapjan a megfelel6s6gi nyilatkozat kiaddsra keriilt.
Jelen EME azonosit6jdt, amelyeknek az 6pit6si term6k vizsgillattal igazoltan
megfelel.
A megfelel6s6 gi nyilatkozat drv6nyess6 gi idej 6t.
A sz6llit6, gydrt6, forgalmaz6 megfelel6s6gi nyilatkozat al6ir6s6ra felhatalmazott
k6pvisel<ij6nek nevdt (olvashat6an) 6s beoszt6s6t.
megfelel6s6gi nyilatkozat azonosit6 szdmdt, a kiad6s ddtttrndt, a ki6llit6
cdgszeri alilirhsdt.

A

Kieg6szit6 inform6ci6k:
A termdkre vonatkoz6 Felhaszn6l6si ritmutat6
A term6kre vonatkoz6 Biztons6gtechnikai adatlap

c*zA
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A megfelel6s6 gi nyilatk ozat formai kdvetelmdnyei :
A nyilatkozat k0tdtt form6ja nincs ekiirva. Altal6ban 6n6ll6 bizonylat, amelyet a
kisz6llit6s sor6n a sz[llitmdnyhoz, vagy a szfullitolevllhez cdlszeni csatolni.
Mdret6ben, form6j6ban igazodhat a gy6rt6 egy6b cdges iratainak ktilalakjdhoz, vagy a
term6khez csatolt bedpit6si-, kezel6si 6s haszn6lati ritmutat6hoz.

3.3.

A kijeltilt vizsgdl6 laborat6rium feladata

3.3.1 Els6tipusvizsgflat
Az els6 tfpusvizsgdlat sordn a2.1. pontban leirt termdkjellemz6k vizsgdlatina keniljcin
sor.

A kijeldlt szewezet a jelen EME kiad6s6hoz vlgzett alkalmass6gi vizsg6latok
eredm6nyeinek felhaszn6l6sdvaldsszerillithatj a az els6 tfpusvizsgdlati dokumentaci6t,

amennyibe n a 2. l. pontban leirtak telj estilnek.

4.
4.1.

ALKALMASSAGT X'ELTETELEK,.q..IANLASOX
Alkalmassfgifelt6telek

4.1,1. Term6k

A

termdkek kialakit6s6ban, anyagaiban bekcivetkezett v6ltoz6sok eset{n rijabb

alkalmas

s6

gi v izsgillat e lvd

9z6 s e sziiks d ge s.

4.1.2. Gydrtds

A

termdkek gyrirt6stechnol6gi6j6ban, vagy gy6rt6s helyszindben bekrivetkezett
v6ltoz6sok esetdn rij abb alkalmass6gi vizsg6lat elvdgzdse sztiks6ges.

4.1.3. X'orgalmazds
4,1.3,1Csak

a

megvizsgdltakkal azonos kivitehi 6s legal6bb azonos min6s6gti termdkek
forgalmazhat6k.

4,1,3.2 A term6kekhezmagyat nyelvti gyrirtm6nyismertet6t 6s alkalmaz6s-technikai ritmutat6t
kell mell6kelni.
4.1.3.3 A termdkek megfelel6s egdt igazolni kell. A magyar nyelvti iratnak legaldbb az alilbbi
adatokat kell tartalm aznia:
-a fonaszt6 anyagok alkalmazdsi tertiletdt,
- az ntvtn szdmdt 6s drvdnye s sd gi idej 6t,
-agyhrt6, a forgalmaz6 6s aterm6k jel6l6s6t.

r==A
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4.1.4. Be6pit6s (teruez6s, kivitelezds)
4.1,4.1A term6kek
- vizell6t6si h6l6zatokban (80 "C - 10 bar);
- a bevonat n6lki.ili csrivekb6l k6szi.ilt ftitdsi hill6zatokban (110 "C - 6 bar);
- PVC vagy PE bevonattal ellitott csdvekb6l k6sztilt flit6si hill6zatokban (95 oC - 6 bar);
- klimaberendez6sekhez csatlakoz6hitlvizrendszerekben (min. 5 .C -10 bar);
- kisnyom6sri 6s ndvelt kisnyom6sri ftildg6z h6l6zatokban
alkalmazhat6k.
4.1.4.2 A kivitelez6s soriin a gy6rt6 el6ir6sait be kell tartani.
4,1.4.3 Kem6nyforrasztdst kell alkalmazni :
- 90oC-n6l nagyobb vizh6m6rs6klet;
aljzatbankialakitott tolddsok 6s el6gaz6sok kialakit6sa;
- kisnyomdsri, ndvelt kisnyom6si g6zh6l6zatokban val6 alkalmaz6s
eset6n azalflbbi forraszt6anyag felhaszn6l6s6val: L-CuP6 (MSZ EN ISO 17672:2010 szerint).

-

4.l.4.4Iv6viz h6l6zatokban l6gyfonaszt6st kell alkalmazni az aldbbi
felhaszn6l6s6val: S-sn97cu3 (MSZ EN ISo 9453:2007 szerint).

4.2.

forraszt6anyag

Ajdnldsok

4.2,1. Ajdnlfsok a csomagoldshoz, szdllitishoz 6s raktdrozhshoz
A csomagol6snak tartalmaznia kell a gyfurtminyismertet6t 6s beepftdsi ritmutat6t is.
A csomagol6snak biztositani kell, hogy a term6kek a szilllitds, rakod6s 6s trirolds soriin
fell6p6 ig6nybevdtelek esetdn ne kiirosodhassanak.

5.

UTOELLEN6nzns

5.1.

Az EME 6rv6nyess6 ge alatt elv6gzend6 ut6ellen6rz6sek

fs ncyfB

FELTETELEK

Az ut6elleniSrzds elv6gzds6re vonatkoz6, azEMI Nonprofit Kft. r6sz6re elkiildend<i

els6 megb?6shatdrideje 2013, jflius 31. Az ut6ellen6rzdsi kdtelezetts6g elmulaszt6sa
eset6n az6ytnhafllyilt veszti, 6s azfitvttNonprofit Kft. t6rli az 6w6iyer Epi;etp6t
Mtiszaki En gedd lyek adatb dzisdb 61,

Osk6 J6zsef
t6mafelel6s

E+.=A

tudomilnyos oszt6lyvezet6
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