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1. A gyártmánycsoport műszaki meghatározása, felhasználási területe
Vasúti járművek, hőtechnikai eszközök, berendezések hő- és hangszigetelésére használt ásványgyapotés hablemezek, lapok, csőhéjak, azbesztmentes tömítőanyagok, zsinórok
2. A szállítandó termék szállítási, csomagolási, tárolhatósági követelményei
Tárolási feltételek:
- száraz, jól szellőző helyen, az eredeti göngyölegben,
- nyílt láng, gyújtóforrásmentes helyen,
- óvni kell a közvetlen napfénytől, beázástól.
Tárolhatóság: a tárolási feltételek betartása mellett, bontatlan göngyölegben 12 hónap
Kiszerelések: termék és gyártófüggő
3. A beszerzési eljárás során a szerződéskötésig benyújtandó műszaki dokumentumok
Termékismertető adatlap (műszaki-technikai adatlap vagy specifikáció vagy gyártói műbizonylat)
Érvényes biztonsági adatlap vagy mentességi nyilatkozat
Környezetvédelmi termékdíj nyilatkozat
4. Egyenértékűségi kritériumok
A műszaki jellemzők egyezése a megadott értékhatárokon belül
5. A szerződéskötés után, a termékkel együtt szállítandó dokumentumok
Termékismertető adatlap (műszaki-technikai adatlap vagy specifikáció vagy gyártói műbizonylat)
Érvényes biztonsági adatlap vagy mentességi nyilatkozat
6. Átvételi és vizsgálati előírások, jegyzőkönyvek
A mindenkori „Szállítási szerződés” –ben foglaltak szerint
ÁME-kód: 1-00-3-0-00-0-0-0
7. Biztonságtechnikai követelmény
Az érvényes biztonsági adatlap szerint. Amennyiben a termék nem kötelezett biztonsági adatlap
kiállítására, úgy biztonságtechnikai előírásokat nem igényel

A MÁV-START Zrt. felhívja a figyelmet, hogy a jelen dokumentumban leírtak az egyes beszerzési eljárások során további követelményekkel is kiegészülhetnek.
A jelen dokumentum és annak tartalma a MÁV-START Zrt. kizárólagos szellemi terméke, amely szerzői jogi védelem alatt áll.
A dokumentum egészének vagy bármely részének bármilyen formában történő felhasználása, így különösen annak többszörözése,
terjesztése, átdolgozása a MÁV-START Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos!
A MÁV-START Zrt. szerzői jogainak megsértése a jogsértő személy elleni eljárást von maga után!
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8. Beszállítási előírások
A mindenkori „Szállítási szerződés” –ben foglaltak szerint
9. Anyagjellemzők
Felhasználási terület
Anyagösszetétel
Hőállóság
Vegyszerállóság
Nyomásállóság
Felhasználási hőfoktartomány
Testsűrűség
Hővezetési tényező
Vízállóság, vízfelvétel
Méretek
Tűzveszélyességi besorolás
Speciális, egyéb jellemzők
10. Tulajdonságokra jellemző előírt értékek
Termékenként eltérő, a pályázati dokumentációban kerül konkrét meghatározásra
11. Egyéb rendelkezések
Akkreditált vizsgálatokat nem igényel, elegendő a műszaki- és biztonsági adatlap vagy mentességi
nyilatkozat

A MÁV-START Zrt. felhívja a figyelmet, hogy a jelen dokumentumban leírtak az egyes beszerzési eljárások során további követelményekkel is kiegészülhetnek.
A jelen dokumentum és annak tartalma a MÁV-START Zrt. kizárólagos szellemi terméke, amely szerzői jogi védelem alatt áll.
A dokumentum egészének vagy bármely részének bármilyen formában történő felhasználása, így különösen annak többszörözése,
terjesztése, átdolgozása a MÁV-START Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos!
A MÁV-START Zrt. szerzői jogainak megsértése a jogsértő személy elleni eljárást von maga után!

