
NOA1 

NB: A feltüntetett színek a valóságtól eltérhetnek. 

Tájékoztatás NOA1... 

Összetétel: tavirózsa vagy nem szőtt hátlap 

Súly: ± 670 g/m² (± 19,54 oz/sq yd) 

A tapéta szélessége: 110 cm (43” 3/10). 

A minta ismétlődése 0 cm (0”), és nem szükséges a minták összeillesztése. 

Tűzállóság: EU: D, s3-d2 

Mérsékelt fényálló képesség. 

Eladás: vágott hosszra. 

Ökologikus 

A PVA (polivinil-acetát) vagy EVA (etilén-vinil-acetát) ragasztót vigye fel egyenesen a falra, nem szükséges 

a tapéta hátlapját megnedvesíteni. 

 

További információkkal és mintákkal kérésre szolgálhatunk. 

 

 

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT 

SZ. DOP-CPR-002 

1. A terméktípus vagy termékcsalád egyedi azonosítási kódja: Dekoratív Tapéta 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyenelem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: 

AKA0XXX, AKA1XXX, AKA2XXX, AKA3XXX, AKA5XXX, DUAXXX, HAA1X, HAA2X, HAA3X, 

HAA4X, HAA5X, HOR2XXX, KAMXXX, LAAXXX, MCA2XXX, MCA3XXX, MIN3XXX, MIN7XXX, 

NOA1XXX, ORI1XXX, ORI2XXX, ORI3XXX, ORI4XXX, ORI5XXX, ORI6XXX, ORI7XXX, 

ORI8XXX, POA3XX, POA4XX, SEAXXX, STR2XXX, STR3XXX, SUAXXX 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó 

harmonizált műszaki előírással összhangban: épületekben tapétaként, a gyártó utasításai alapján és az EN 

15102:2007+A1:20114 szabványnak megfelelő felhelyezési gyakorlat szerint.  

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:  

Omexcon.v. - Ambachtenlaan 12 - 3001 Heverlee - Belgium 

5. Adott esetben, a meghatalmazott képviselő (forgalmazó, importáló) neve és értesítési címe: 

/// 

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer 

rendszer: 4 (tűzállóság) 

7. Egy harmonizált szabvány hatálya alá eső építési termékre vonatkozó teljesítmény-nyilatkozat esetén: N/A  

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítmény-nyilatkozat esetén, amelyre nézve Európai Műszaki 

Értékelést bocsátottak ki: nem alkalmazandó 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

Lényeges 

jellemzők 

Teljesítmény Harmonizált 

műszaki előírás 

Lényeges 

jellemző 

Teljesítmény Harmonizált 

műszaki előírás 

Tűzállóság 

EN 13501 – 1 

D-s3, d2 

osztály, 

CWFT 

(további 

tesztelés 

nélkül 

osztályozott) 

 

 

 

 

EN 15102:2007 

A1:2011 

Vinil-klorid 

monomer 

kibocsátás 

EN 12149-B 

<0,2 mg.kg  

 

 

 

EN 15102:2007 

A1:2011 

Formaldehid 

kibocsátás 

EN 12149-C 

<120 mg/kg Hangelnyelés 

ISO 354 

NET (nincs 

előírt 

teljesítmény) 

Nehézfém 

kibocsátás 

EN 12149-B 

átment Hőelnyelés 

<<EN 12524>> 

vagy <<EN 

12667>> 

NET (nincs 

előírt 

teljesítmény) 

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 aláíró személy: 

Diane Daniels, Kereskedelmi Igazgató 

Heverlee, 2015. január 8. 

 

 

NOA20… 

NB: A feltüntetett színek a valóságtól eltérhetnek. 

Tájékoztatás NOA20.. 

Összetétel: cellulóz és poliészter keveréke 

Súly: ± 184 g/m² (± 5,37 oz/sq yd) 

Kérésre, egyedi igényre szabott színezés. 

A tapéta szélessége: 100 cm (39” 1/3). 

A minta ismétlődése 0 cm (0”), és nem szükséges a minták összeillesztése. 

Tűzállóság: EU: B, s1-d0 US: A osztály 

Fényállóság: Xeno teszt 6-7. 

Extra mosható. 

A minta fordított felhelyezést igényel. 

Lélegzik 

A PVA (polivinil-acetát) vagy EVA (etilén-vinil-acetát) ragasztót vigye fel egyenesen a falra, nem szükséges 

a tapéta hátlapját megnedvesíteni. 

A tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelvnek megfelelő termék 

Eladás: vágott hosszra. 

Újrahasznosított rostokból gyártott. 

Napenergia segítségével nyomtatott. 

Ökologikus 

Felelősségteljes erdőgazdálkodás jelzés 

 

További információkkal és mintákkal kérésre szolgálhatunk. 

 

 

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT 

SZ. DOP-CPR-001 

1. A terméktípus vagy termékcsalád egyedi azonosítási kódja: Dekoratív Tapéta 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyenelem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: 

ALUXXXX, BRXXXX, FRAXXX, ETXXX, HOR1XXX, HOR3XXX, ILAXXX, JAAXXX, LOA1XXX, 

LOA2XXX, LOA3XXX, LOA4XXX, STR1XXX, STR5XXX, NEAXXX, NOA2XXX, ORI9XXX, 

PALXXX, POA1XXX, POA2XXX, RCAXXXX, SMAXXX, STA5XX, TRAXXX, TZAXXX, VIAXXX, 

WAAXXXX, MMM3XX, MMM4XX, MMM5XX, MMM6XX, MMM7XX, MMM8XX 

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó 

harmonizált műszaki előírással összhangban: épületekben tapétaként, a gyártó utasításai alapján és az EN 

15102:2007+A1:2011 szabványnak megfelelő felhelyezési gyakorlat szerint.  

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:  

Omexcon.v. - Ambachtenlaan 12 - 3001 Heverlee - Belgium 

5. Adott esetben, a meghatalmazott képviselő (forgalmazó, importáló) neve és értesítési címe: 

/// 

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer 

rendszer: 1 (tűzállóság és egyéb jellemzők) 

7. Egy harmonizált szabvány hatálya alá eső építési termékre vonatkozó teljesítmény-nyilatkozat esetén: 

Bejelentett szervezet: Exova Warringtonfire (1211) 

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítmény-nyilatkozat esetén, amelyre nézve Európai Műszaki 

Értékelést bocsátottak ki: nem alkalmazandó 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

Lényeges Teljesítmény Harmonizált Lényeges Teljesítmény Harmonizált 



jellemzők műszaki előírás jellemző műszaki előírás 

Tűzállóság 

EN 13501 – 1 

B-s1, d0 

osztály 

 

 

 

 

EN 15102:2007 

A1:2011 

Vinil-klorid 

monomer 

kibocsátás 

EN 12149-B 

<0,2 mg.kg  

 

 

 

EN 15102:2007 

A1:2011 
Formaldehid 

kibocsátás 

EN 12149-C 

<120 mg/kg Hangelnyelés 

ISO 354 

NET (nincs 

előírt 

teljesítmény) 

Nehézfém 

kibocsátás 

EN 12149-B 

átment Hőelnyelés 

<<EN 12524>> 

vagy <<EN 

12667>> 

NET (nincs 

előírt 

teljesítmény) 

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 aláíró személy: 

Diane Daniels, Kereskedelmi Igazgató 

Heverlee, 2015. január 8. 

 

 

NOA2… 

NB: A feltüntetett színek a valóságtól eltérhetnek. 

Tájékoztatás NOA2... 

Összetétel: cellulóz és poliészter keveréke 

Súly: ± 184 g/m² (± 5,37 oz/sq yd) 

Kérésre, egyedi igényre szabott színezés. 

A tapéta szélessége: 100 cm (39” 1/3). 

A minta ismétlődése 0 cm (0”), és nem szükséges a minták összeillesztése. 

Tűzállóság: EU: B, s1-d0 US: A osztály 

Fényállóság: Xeno teszt 6-7. 

Felhelyezés során szivaccsal letörölhető. 

Felhelyezés után mosható. 

Extra mosható. 

A minta fordított felhelyezést igényel. 

Lélegzik 

A PVA (polivinil-acetát) vagy EVA (etilén-vinil-acetát) ragasztót vigye fel egyenesen a falra, nem szükséges 

a tapéta hátlapját megnedvesíteni. 

A tengerészeti felszerelésekről szóló 96/98/EK tanácsi irányelvnek megfelelő termék 

Eladás: vágott hosszra. 

Újrahasznosított rostokból gyártott. 

Napenergia segítségével nyomtatott. 

Ökologikus 

Felelősségteljes erdőgazdálkodás jelzés 

 

További információkkal és mintákkal kérésre szolgálhatunk. 

 

 

TELJESÍTMÉNY-NYILATKOZAT 

SZ. DOP-CPR-001 

1. A terméktípus vagy termékcsalád egyedi azonosítási kódja: Dekoratív Tapéta 

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyenelem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: 

ALUXXXX, BRXXXX, FRAXXX, ETXXX, HOR1XXX, HOR3XXX, ILAXXX, JAAXXX, LOA1XXX, 

LOA2XXX, LOA3XXX, LOA4XXX, STR1XXX, STR5XXX, NEAXXX, NOA2XXX, ORI9XXX, 

PALXXX, POA1XXX, POA2XXX, RCAXXXX, SMAXXX, STA5XX, TRAXXX, TZAXXX, VIAXXX, 

WAAXXXX, MMM3XX, MMM4XX, MMM5XX, MMM6XX, MMM7XX, MMM8XX 



3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó 

harmonizált műszaki előírással összhangban: épületekben tapétaként, a gyártó utasításai alapján és az EN 

15102:2007+A1:2011 szabványnak megfelelő felhelyezési gyakorlat szerint.  

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:  

Omexcon.v. - Ambachtenlaan 12 - 3001 Heverlee - Belgium 

5. Adott esetben, a meghatalmazott képviselő (forgalmazó, importáló) neve és értesítési címe: 

/// 

6. Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer 

rendszer: 1 (tűzállóság és egyéb jellemzők) 

7. Egy harmonizált szabvány hatálya alá eső építési termékre vonatkozó teljesítmény-nyilatkozat esetén: 

Bejelentett szervezet: Exova Warringtonfire (1211) 

8. Olyan építési termékre vonatkozó teljesítmény-nyilatkozat esetén, amelyre nézve Európai Műszaki 

Értékelést bocsátottak ki: nem alkalmazandó 

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény: 

Lényeges 

jellemzők 

Teljesítmény Harmonizált 

műszaki előírás 

Lényeges 

jellemző 

Teljesítmény Harmonizált 

műszaki előírás 

Tűzállóság 

EN 13501 – 1 

B-s1, d0 

osztály 

 

 

 

 

EN 15102:2007 

A1:2011 

Vinil-klorid 

monomer 

kibocsátás 

EN 12149-B 

<0,2 mg.kg  

 

 

 

EN 15102:2007 

A1:2011 
Formaldehid 

kibocsátás 

EN 12149-C 

<120 mg/kg Hangelnyelés 

ISO 354 

NET (nincs 

előírt 

teljesítmény) 

Nehézfém 

kibocsátás 

EN 12149-B 

átment Hőelnyelés 

<<EN 12524>> 

vagy <<EN 

12667>> 

NET (nincs 

előírt 

teljesítmény) 

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 aláíró személy: 

Diane Daniels, Kereskedelmi Igazgató 

Heverlee, 2015. január 8. 

 

 

 

 


