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(Mellkkletek szhma : 1 db)
A jelen engedkly csak a mellkklettel egyiitt krvknyes.

Az engedklyt a

PEMU Rt. Specialis Muanyagok Uzletiga
2083 Solymhr Tersztyhnszky ut 89.

rkszkre mint a termkk elohlliti?jhnak adta ki az Orszhgos Viziigyi Foigazgat6shg (OVF) a
23411996. (XII. 26.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazhs alapjhn.
Budapest, 2002. november 6.

matiltai

MELLEKLET
a 45 5. torzskonyvi szhmu alkalmaziisi engedklyhez

A PERMAtyght rendszerii tomitksek kktkomponensu tkrh816sod6 poliurethnb61 (PUA 90A)
(a jelolks krtelmezkse: Adiprene tipus6 poliuretan90 S l d Okemknyskgii) kksziilnek ontkssel.

Az Adiprene tipusu poliuretanok polieter alapuak. A tomitksekhez hasznalt komponensek:
VIBRATHANE B-600 CS CUAMINE-M.
A tart6s tomito hat6st a tkrhAl6s poliuretan rugalmassaga, nagy szakit6 6s tovAbbszakit6
szilardsiga, elhanyagolhatban csekkly kuszasa 6s vizfelvktele, j6 vegyszerhll6saga, az
atmoszferikus hatasokkal szembeni kivil6 ellenillo kkpesskge CS sz6les uzemi
hom6rsCklettartominya garantalja.
A kksztermkk mkzszinu. A lapos tomitksek vastag fa16 ontott csovekbol kksziilnek
forghcsol6ssal, ezkrt feluletiiket szabiilyos, a tomito hatast javit6 koncentrikus barazdiik fedik.
A PERMAtyght tomitksek darabonkknti ontkssel kksziilnek, ut6lagos megmunkalis (sikba
csiszol6s) nyomai csak a kalap alaku tomitoelem als6 sikjhban Iithat6k. Az ilyen tomitksek
lassan forg6 alkatrkszek (pl. tolozhrak) tomszelenckjekent mukodnek. Labirint rendszerii
tomito feliiletiik zsirral van feltoltve. Szerelohiivelyre huzva keriilnek forgalomba. Ez
megkonnyiti a tomszelence cserkjkt. Ajakos-onzhr6 kialakithsuak, azaz tomito hatasuk a
nyomas novel6skvel no.

Az ontott poliurethn tomitksek ut6lag is megrnunk&lhat6k,vhghatbk, fiirhat6k CS csiszolhat6k.
A tomitksek felhasznalhat6k ivovizet, technol6giai vizet, kornmunAlis szennyvizet szhllit6
nyom6vezetkkekben.
Ivovizet sziillit6 vezetkkekben a megengedett legmagasabb vizhomkrseklet kozegkszskgugyi
okb61: 3O0C.
Egyeb felhasznalhsi helyeken -40 ' C 6s +80°C kozotti a tomitksek alkalmazhsanak iizemi
homkrs6klettartomanya.
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Az alkalmazasi enyedClv kiadhsanak alapia

1. A PE& Muanyagipari Rt. Specialis Miianyagok ~ z l e t i g a mint
,
a termkk elo8llit6janak
2001. szeptember 24-611 kelt kkrelme.

2. A ,,Lapos ks PERMAtyght poliuretan tomitoelemek" cimu ks PEW-MF-O~-O~
jelzetu, a
PEMU Muanyagipari Rt. Specialis Muanyagok ~ z l e t a g a Vulkollan
,
uzeme altal kiadott,
2002. okt6ber 28-i keltii Muszaki Feltktelek.
3. ,,Lapos ks PERMAtyght poliuretan tomitoelemek vizsgalata" cimu, 6s 721121546901
tkmaszam6 szakv6lemkny. Kiadta a VITUKI Rt. (1095 Budapest, Kvassay Jeno tit 1.).
Kelt: Budapest, 2001. szeptember.
111. Az alkalmazasi enyedblv hasznalatanak feltbtelei

1. A targyi termkk az alkalmazasa (tervezks, kpitks, uzemeltetks) soran feleljen meg a jelen
engedkly 11.2. pontja szerinti ,,Muszaki Felt6telek"-ben foglaltaknak.
2. Az engedklyesnek az alkalmaz6t (tervezot, kpitot, iizemeltetot), a jelen Alkalmazasi
Engedely tartalrnkr61 tajkkoztatnia kell, az engedklynek ks a Muszaki Feltkteleknek az
alkalmaz6 rendelkezkskre bocsitikAva1.

3. Az engedklyes folyamatosan kimutatkst tartozik vezetni - a vevok feltuntetCskve1 - az
krtkkesitett termkkekrol ks reklamaci6kr61.
4. A jelen engedklynek, vagy az engedkly tirgyimak a megv~ltoztat~s~hoz
az OVF
engedklye sziiksCges.
5. A jelen engedkly thrgyat nem Crinto adatviltoziisokat az engedklyes 15 napon beliil az
OVF-nek jelenteni tartozik.
A kkrelem eloterjesztkse ks elbirilasa a 23411996. (XII. 26.) Korm. rendelet eloirasainak
megfeleloen tortknt, az engedkly kiadasanak sem jogi, sem - a 111. fejezetben felsorolt
feltktelek teljesitese esetkn - muszaki akadalya nincs.
Budapest, 2002. november 6.
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