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NPD EN 13501-1

MASTERNET PREMIUM 160

Masterplast Kft.

H-8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.

www.masterplastgroup.com

ETA 16/0068

FPC No.: 1020-CPR-060043936

5,3 (±0,8) × 5,5 (±1,0) mm EAD 040016-00-0404, 2.2.4

 Reaction to fire / Reakcja na ogień

Organic content / Zawartość materii organicznej

Tensile strength and elongation (MD/CMD) 

Wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie (MD / CMD)
pass

zgodne

EAD 040016-00-0404, 2.2.220% (±6 %)

EAD 040016-00-0404, 2.2.7

DECLARATION OF PERFORMANCE / DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH / DoP_Masternet_PREMIUM 160_02X

a 305/2011/EU rendelet alapján / based on Regulation (EU) No 305/2011 / gemäß Verordnung (EU) No 305/2011

Manufacturer:

Producent:

Essential characteristics

Zasadnicze charakterystyki

European Technical Assessment:

Europejska Ocena Techniczna:

Technical Assessment Body / Notified body/ies:

Jednostka Notyfikowana

European Assessment Document: 

Europejski Dokument Oceny:

Authorised representative: 

Autoryzowany przedstawiciel na terenie Polski:

System(s) of assessment and verification of constancy of 

performance

System oceny i weryfikacji właściwości użytkowych

Masterplast sp. z o.o.

62-090 Rokietnica,ul. Kolejowa 23

2+

EAD 040016-00-0404 - Glass fibre mesh for reinforcement of cement 

based renderings / Siatka z włókna szklanego do zbrojenia tynków 

na bazie cementu

Intended use or uses of the construction product:

Zamierzone przeznaczenie lub zastosowanie wyrobu zgodnie 

ze specyfikacją techniczną

Unique identification code of the product-type: 

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny produktu

Glass fibre mesh for reinforcement of externat thermal insulation 

systems (ETICS)

Siatka podtynkowa do sytemów ociepleń zewnętrznych {ETICS}

 Mesh size / Rozmiar oczka siatki

NB 1020

Declared performance/s: / Deklarowane właściwości

Harmonised technical specification

Sharmonizowana specyfikacja 

techniczna

Performance

Właściwości użytkowe
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Sárszentmihály, 2016. 12. 01.

This declaration of performance is available at: www.masterplastgroup.com.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych jest dostępna pod adresem: www.masterplastgroup.com.

Not relevant 

Nie dotyczy

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of 

performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified 

above.

Właściwości produktu określonego powyżej są zgodne z tabelą deklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych 

wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011, zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Csokló Gábor 

Regional Director of Production, Technical and 

Innovation Director

Regionalny Dyrektor Produkcji,                                                           

Dyrektor ds.. Technologii i Innowacji

More technical information and performances are available in the current technical datasheet of the product. 

Więcej informacji technicznych jest  dostępnych w aktualnej specyfikacji technicznej produktu.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Podpisano w imieniu producenta przez:

Appropriate Technical Documentation and/or Specific 

Technical Documentation:

Odpowiednia dokumentacja techniczna i / lub specjalnej 

dokumentacji technicznej:
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