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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! 

 

1. A gyártmánycsoport műszaki meghatározása, felhasználási területe 

Műgyanta alapú, diszperziós zajcsökkentő massza 

2. A szállítandó termék szállítási, csomagolási, tárolhatósági követelményei 

Tárolhatóság: 12 hónap eredeti felbontatlan csomagolásban (MSZ 13910) 

Ajánlattevő a kiszerelési egység(ek)et a tétellista táblázatban megadott kiszerelési tartomány(ok) 

figyelembevételével, köteles megadni A terméket olyan címkével kell ellátni, melynek tartalma 

megegyezik a benyújtott címketervvel. 

3. A beszerzési eljárás során az ajánlattételhez benyújtandó műszaki dokumentumok 

Műszaki adatlap (magyar nyelvű) 

 

Magyar nyelvű biztonsági adatlap, amely megfelel az 830/2015/EU rendeletnek és a 1272/2008/EK 

rendeletnek(GHS) 

 

CLP szerinti magyar nyelvű címketerv, amelyen a sarzsszám és a VOC tartalom is fel van tüntetve 

 

Jegyzőkönyv tűzzel szembeni viselkedésről az EN 45545-2 szabvány HL2 veszélyesség szint 

 R1 követelmény szerint  

 

Ajánlattevő a termékek műszaki megfelelőségét - a 7.-10. pontokba foglalt tételes követelményeknek 

történő megfelelést -, valamennyi követelmény vonatkozásában a felsorolt dokumentumok benyújtásával 

köteles igazolni. Kivételes esetben, amennyiben valamely követelménynek való megfelelést a benyújtandó 

Dokumentumok egyike sem tartalmazza kifejezetten, vagy egyértelműen, Ajánlattevő cégszerűen aláírt 

nyilatkozatával igazolhatja az adott követelménynek való megfelelést. Egyes követelmények adott esetben 

nyilatkozattal történő igazolása nem irányulhat a Dokumentumok benyújtására vonatkozó kötelezettség, 

valamint az első sorban ezekkel történő igazolási kötelezettség megkerülésére, így különösen nem 

helyettesíthetők nyilatkozattal az akkreditált vizsgálati jegyzőkönyvek és tanúsítványok. 

Ajánlattevő független, akkreditált laboratóriumtól származó - a gyártó, vagy forgalmazó cég nevére 

kiállított –  akkreditált vizsgálati jegyzőkönyveket és tanúsítványokat köteles csatolni. Ajánlatkérő öt 

évnél nem régebbi jegyzőkönyveket fogad el kivétel, hogy ha nem történt a termékjellemzőket és a 

gyártási folyamatot, valamint az előírásokat (TSI) érintő változás. Ekkor nem szükséges az anyag 

újbóli bevizsgálása, csak a tanúsítvány(ok) kiadásának dátumát kell a tanúsító szervvel frissítetni. 

Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra vonatozóan, hogy a benyújtott dokumentumok valóságtartalmát, 

valamint a hatályos jogszabályoknak való megfelelését vizsgálja. 

 

4. Egyenértékűségi kritériumok 

-  

5. A szerződéskötés után, a termékkel együtt szállítandó dokumentumok 

Az első beszállításnál a termékre vonatkozó, a jogszabályi előírásoknak megfelelő Biztonsági és 

Műszaki Adatlapot kell átadni a termékek átvevőjének a tételek átadásával egy időben. 

 

A termékek beszállításánál az adott gyártási tételre vonatkozó az EN 10204 szerinti 2.2 típusú 

minőségazonossági bizonyítványt kell benyújtani. 
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6. Átvételi és vizsgálati előírások, jegyzőkönyvek 

A szerződés vonatkozó mellékletében rögzített átvételi módban meghatározott, illetve annak megfelelő 

dokumentumokat kell átadni az adott telephelyre történő minden beszállítás alkalmával. 

 

7. Biztonságtechnikai követelmény 

A termék nehézfémet és karcinogén illetve mutagén anyagot nem tartalmazhat. 

8. Beszállítási előírások 

 Halogénmentes, vizes alapú műgyanta diszperzió 

 Megfelelő rétegvastagságban alkalmazva csökkentse a szerkezet rezgéséből eredő zajokat 

(dübörgésgátlás) 

 Védje a felszínt a különböző mechanikai hatások, valamint a páralecsapódás okozta korrózió ellen is 

 Vízfelvevő tulajdonsága révén gátolja a csepegő kondenzvíz képződését 

 Géppel és kézi eszközökkel is könnyen felhordható legyen, függőleges felületen is jól tapadjon 

 Gyorsan száradjon, rugalmas termoplaszt réteget képezzen, melynek zsugorodása és vízfelvétele 

alacsony 

 Jó tapadással rendelkezzék alapozott fémfelületeken, valamint horganyzott felületen 

 Szállítási állapotban feldolgozásra kész állapotú legyen 

9. Anyagjellemzők 
 

Komponensek száma: 1 

Szállítási viszkozitás: Kásaszerű 

Minimális feldolgozási hőmérséklet: + 10 °C 

Szárazanyag-tartalom:  60-70% 

Anyagszükséglet 2 mm száraz 

rétegvastagságnál 
kb. 3-4 kg/m

2
 

pH érték: 7-8,5 

Lobbanáspont min.: +220 °C 

10. Tulajdonságokra jellemző előírt értékek 

Tűzzel szembeni viselkedés követelményei 

az EN 45545-2 szerint HL2 veszélyességi 

szint alapján 

R1 

A szárazfilm vízfelvétele: 7 -10 % 

η (zajcsökkentési tényező loss factor)  1 mm-es 

acéllemezen, 2 mm-es száraz rétegvastagságnál 

200 Hz-nél, Oberst 2 módszer szerint vizsgálva  

>0,18 (200 Hz) 

 

11. Egyéb rendelkezések 

 

 


