
 

 

 

  

 

 

GYÁRTÓI TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
POLY-GREEN OLAJSZŰRŐBETÉTEK 

a 305/2011 számú EU rendelet (275/2013(VII.16.) kormányrendelet) szerint 
 

RP/HU-001 sz. 

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:  

Poly-Green polipropilén alapanyagú olajszűrő betétek csapadékcsatornákhoz, víznyelőkbe és 
aknákba való beépítésre 

2. Az építési termék azonosítása, a 305/2011 számú (EU) rendelet 11. cikk (4)  
bekezdésének megfelelően:  

Poly-Green CSAPADÉKVIZES TERMÉKCSALÁD 
Csatornaszemszűrő aknabetétek csapadékvizek olajtartalmának megkötésére 

Nyomon követhetőség: lásd, szállítólevélen feltűntetett adatok alapján, továbbá méret, egyedi 
azonosítók, gyártó, a terméken feltűntetve.   

3. Az építési termék rendeltetése (vagy rendeltetései):  

Csapadékvizek olajtartalmának kiszűrésére szolgáló akna/víznyelő betét polipropilén 
alapanyagból 

 
A felsorolt termékek rendeltetésszerűen használhatók az MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010; (továbbá a 
KvVM 28/2004 (XII.25.) rendeletének 2. számú mellékelte szerint) szabvány követelményeinek megfelelő 
alkalmazási területeken a termékek beépíthetők, felhasználhatók csapadékvíz elvezető rendszerek 
építéséhez, felújításához. 

 

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint  
értesítési címe, a 305/2011 számú (EU) rendelet 1 ~'cikk (5) bekezdésének megfelelően:  

Rit-Poly Műanyagfeldolgozó Kft. 
Zsombostó dűlő 49.  

6414 Pirtó,Magyarország 
https://ritpoly.hu/ 

 

 

 

 

 

https://ritpoly.hu/


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

BSB Smart Kft. 

2363 Felsőpakony, Karinthy utca 9/1. 

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló,  
a 305/2011 számú (EU) rendelet V. mellékletében szereplők szerinti rendszer vagy  
rendszerek:  

minden jellemző tekintetében 4. rendszer 

7.Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói  
nyilatkozat esetén: 
a bejelentett szerv                                  ÉMI Nonprofit Kft. 

2000 Szentendre,Dózsa György út 26. 
A-302/2007 ÉME eng. számon 

valamint 

KVI-Plus Környezetvédelmi Vizsgáló Iroda Kft. 

1211 Budapest, Szállító utca 6. 

NAT-1-1377/2015 (mérési jegyzőkönyv sorszáma:18-0025-06) 

8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai  
műszaki értékelést adtak ki:  

Nem alkalmazható. 

 
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény 
 

 
 
 
 
 
Termékek hidraulikai kapacitásai: 

Típus Teljesítmény 

Poly-Green 6 6 l/s 

Poly-Green 9 9 l/s 

Poly-Green 12 12 l/s 

Poly-Green 24 24 l/s 

 



A termék típusvizsgálatát az alábbi bejelentett szervezetek végezték el. A gyártásellenőrzést a gyártó 
folyamatosan végzi.  
 

NAT Nemzeti Akkreditáló Testület, Magyarország 
TÜV Rheinland, Magyarország 
OGYÉI ,Magyarország 
DVS Verband,Németország 
ÉMI Nonprofit Kft., Magyarország 

 
Vonatkozó szabványok: MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010, KvVM 28/2004 (XII.25.) rendeletének 2. számú 
mellékelte 

 
10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, 
nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.  

 
A gyártó nevében és részéről aláírta: 

 
 
 

 
 

 


