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Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány
Certificate of Fire Safety Conformiry"

Száma/ No.: 660/32 /2017.

amellyel az 1996. évi XXXI. sz. törwény 13. § alatt, és a22'2009. (Vtr. 23.) sz. ÖM rendeletben megfogalmazottaknak megfelelően a

belügyminiszter kijelölése alapján a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet tanúsítja, hogy a
(by which the Disaster Management Research Instifute of NDGDM. desiglated by üe Minister of the Interior of Hungary under Section 13 of Act XXXI of 1996

and tlre Decree of tlre Minister of Local Govement No.22t2009 (VII.23,) certifies that:)

AFO tűzoltó labda
nem szabványosított, tűzoltásta alkalmas eszköz

a 3500ll973-3l20l7.ált sz. vizsgálati jegyzőkönyv és a benne hivatkozott dokumentumok alapján rendeltetésszeni használatra alkalmas.
A hivatkozott jegyzőkönyv szerint a vizsgált jellemzők körében megfelel a BM OKF Hatósági Főigazgató-helyettesi Szefvezet Megelőzési és

Engedélyezési Szolgálat Tűzmegelőzési Főosztály 35000/t0ll3-1/2017.á|í. számon kiadott túzvédelmi és biaonságossági
követelményeknek,
(is suitable for proper use, based on the test report No, 3500ll973-3l20l7.ált and the documents cited in it. According to this report, it confoms to the

safet_v requirement issued by National Directorate General for Disaster §Ianagement responsible departement. ref. nr.:35000/10113-1/20l7.ált in tlte

extent ofthe prop€rties tested.)

A temék funkciója:
Function oí product:

Alkalrnazásának feltételei:

Condili.on oíuSe:

A termék gyártója:

ManuJacturer,.

A tanúsítvány kérelmezőj e:

Requested by:

nem szabványositott. túzolásra alkalrnas eszköz, hatóanyag trizolópor kb. 1,1kg
product designated to firefighting valid out ofscope ofstandards. agent dry powder cca, 1.1 kg

-20 ocir+7O oC között. a címkén felüntetett utasítás szerint. Alkalrnas kezdeti A.B. C üzek oltásám.
Ezenűzoltő eszköz készenlétben taűSa nem helyettesíti az adott objekfuma vonatkozó
hizvédelmi előírások által meghatározott ti.izoltó készüléket. Működése 120-127dB zajhatássaljár.
from -20 oC to +70 oC. according to üe instruction of use on the label, Suitable fol extinguishhg A.B,C
class fires in early phase, This device can not be used to replace those fire extinguishers or equipments
which specified for given object by fire regulations, The operation ofproduct followed by noise 120-127 dB

Xiamen Ltd. Kína
( gyártó adatok 3 500 I l 97 3 -3 l 20 1'l. ált sz. j egyzőkónyvben)

Green-pex Kft.
H-1047 Budapest, Baross utca 79-89.

Ervényes: lValid until: 2022. október 8.

A tanúsítvány kibocsátója a 22 200S . (V I L 23,) sz. ÖM rendeletben foglaltaknak megfelelően jogosult a termék tulajdonságait a tanúsítvány
lejárta előtt is ellenőrizni, a kérelmező költségére ellenőrző vizsgálatnak alávetni, vagy részvizsgálatokat elvégezni.
A tanúsítvány a hivatkozott vizsgálati és egyéb dok-umentumokkal együttesen érvényes, kiadása az azokban foglalt adatokon és

információkon alapul. A termék megítélését, minősitését befolyásoló adat vagy információ hiányos vagy pontatlan megadásával összefliggő
következményekért minden felelősség a tanúsítvány kérelmezőjét terheli.
The issuer of this certificate iS entitled to veriry the properties of the product even before the expiry of the certificate. under the Minister of the Local Govement
Decree No 22i2009 (VII. 23.) to subject to control testing at tlre cost of the requesting entity, or to carry out partial testing.

This certiflrcate is valid conjointly with the test documents refened to and witlr other documents attached; its issuance is based on the data and infomation included

therein. A1l liability for the consequences relating to üe provision of incomplete or imprecise data or infomation influencing the judgement and certification of the

product is bome by üe entity requesting this certificate,

&is".{* í}=*q,§L
S,!a/ JórétiDénesné
' .Í,ánúrító / Certifoine official

Budapest, 20l7. október 9.
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