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TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT/DECLARATION of PERFORMANCE (DoP) 
Teljesítménynyilatkozat azonosító/Declaration id.: 2022-01-00 

Kiadva a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján/Issued based on Goverment Decree no.275/2013. 
(VII.16.) and MSZ 9982 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja/Unique identification code of the product type:  
TERAPLAST SN4 gyűrűmerevségű, rétegelt falú, sima külső és belső felületű, kemény PVC-U KG 
csatornacsövek DN/OD 110-500mm. 

TERAPLAST SN4 ring stiffness class, structured-wall PVC-U KG sewer pipes with smooth external and internal 
surface, DN/OD 110-500mm diameter range. 

2. A felhasználás célja/Intended use or uses of the construction product: 
Az SR EN 13472-2 szabvány szerint gyártott cső föld alatti, nyomás nélküli alagcsövezéshez és 
csatornázáshoz. 

PVC-U pipes conforming to the SR EN 13476-2 standard.  
Field of application: non pressure, underground drainage and sewerage system. 

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési 
címe/Name, registered trade name or registered trade markt and contact adress of the manufacturer: 

TERAPLAST SA, Parc Industrial TERAPLAST, 
DN 15A, Km 45+500, 427298, judeţ Bistrica-Năsăud 

4.A meghatározott képviselő/Name and contact adress of the authorised representative: 

TEXOR Műanyagipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
H – 4002, Debrecen – Apafa, Hrsz.:2635 

5. A teljesítmény állandóságának értékelési rendszere(i) (AVCP) az Európai Bizottság (1999/472/EC) 
határozata, illetve a 305/2011/ EU rendelet alapján/System or systems of assessment and verification of 
constancy of performance of the construction product:  

4-es rendszer/4. system. 

6. Nemzeti szabvány/National standard: SR EN 13476-2  

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény/Declaration of performance:  

Lényeges jellemzők Teljesítmény Vizsgálati előírás 
Műszaki 
előírás 

Tűzben való viselkedés NPD - 

MSZ 
9982 

Gyűrűmerevség Megfelel az SR EN 13476-2 pct.7 EN ISO 9969 

Csövek mérete, mérettűrése Megfelelt EN ISO 3126 

Víztömörség Nincs vízfolyás vagy csepegés EN ISO 13254 

Tartósság 
Az erő nem csökken, nem repedt, 
nincs horpadás, nincs szétválás 

EN ISO 13968 

Csövek veszélyesanyag 
tartalma és -kibocsátása 

NPD - 

 

Essential characteristics Performace 
Test 

specification 
Technical 

specification 

Reaction to fire NPD - 

MSZ 9982 

Ring stiffness 
Pass according to SR EN 13476-2 
pct.7 

EN ISO 9969 

Dimensions and size 
tolerance 

Pass EN ISO 3126 

Water tightness No leakage EN ISO 13254 



 

Ring flexibility 
No cracking, no wall delamination, 
no decrease of the measured force, 
no buckling in any part 

EN ISO 13968 

Release of dangerous 
substances 

NPD - 

NPD- No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény 

Az SR EN 13472-2 szabvány teljes egészében megfelel az ugyanezen számú magyar szabványnak. 

The SR EN 13472-2 standard is fully complies with the same number of Hungarian standard. 

8. Egyéb vonatkozó dokumentumok/Other documentations: 

9. Nyilatkozat/Declaration: Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban 
feltüntetett teljesítménynek. A 275/2013. (VII 16.) Korm. rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat 
kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős. 

A gyártó nyilatkozza, hogy rendelkezik a termék első. típusvizsgálatával. 

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in 
point 7. This declaration of performance is issued under the sole of responsability of the manufacturer identified 
in point 3. 

The manufacturer declares that he possess the first type test of the product.  

Beszterce, 2022.02.11. 

A gyártó nevében és részéről aláírásra jogosult személyek/Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

 
Maricica Pop 

 

 


