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1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:  

 
Murexin Energy Top White 

 

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi 
katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4): 
 

Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka. 
 

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v 
skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva 
proizvajalec: 
 

Mineralna pripravljena malta za lepljenje in izravnavo v sistemu za toplotno izolacijo. 

 
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov 

proizvajalca v skladu s členom 11(5): 
 

Murexin Kft. 
H-1103 Budapest,  
Noszlopy u. 2-6. 

 
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo 

zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):  
 

Murexin d.o.o. 
Puconci 393 

SI-9201 Puconci, Slovenija 
 

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti 
gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V: 
 

Sistem 2+ 
 

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja 
harmoniziran standard: 

Ni relevantno. 
 

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana 
evropska tehnična ocena: 
Stalno spremljanje proizvodnje in tekoči nadzor. 
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a. TSUS, Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovaška temelji na: 
ETAG 004:2013 Izdan: ETA 17/0276 
  
b. WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Dunaj, Avstrija temelji na: ETA 17/0276, 
poglavje 3, Ocena in preverjanje nespremenljivosti in zmogljivosti, izvedenih v 
sistemu 2+ ter je izdal 1139-CPR-0812/17 
 
c. WienZert, Rinnböckstraße 15, 1110 Dunaj, Avstrija temelji na: ETA 17/0276, 
poglavje 3, Ocena in preverjanje nespremenljivosti in zmogljivosti, izvedenih v 
sistemu 1 ter je izdal 1139-CPR-0812/17 
 

9. Navedena lastnost: 
 

Bistvene značilnosti  Lastnosti  
Harmonizirane 
tehnične 
specifikacije 

Odziv na ogenj A2 

ETAG 004 
 

Natezna trdnost med lepilom in toplotno izolacijo  

Brez dodatnga kondicioniranja (v suhih 
pogojih): 

≥ 0,08 N/mm2 

Po 2-dnevnem skladiščenju lepila v vodi 
in 2-dnevnem sušenju: 

≥ 0,03 N/mm2 

Po 2-dnevnem skladiščenju lepila v vodi 
in 7-dnevnem sušenju: 

≥ 0,08 N/mm2 

Natezna trdnost med lepilom in podlago  

Brez dodatnga kondicioniranja (v suhih 
pogojih): 

≥ 0,25 N/mm2 

Po 2-dnevnem skladiščenju lepila v vodi 
in 2-dnevnem sušenju: 

≥ 0,08 N/mm2 

Po 2-dnevnem skladiščenju lepila v vodi 
in 7-dnevnem sušenju: 

≥ 0,25 N/mm2 

 
 

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi 
lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno 
proizvajalec, naveden v točki 4: 

 
Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren 
zgoraj naveden proizvajalec. 
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Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca: 
 

Jernej Kuzmič 
Bojan Ošep 

 
 
Puconci, dne: 20.01.2021 
 

 
 


