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Tar$ | Rerova romanc. l . ,of ir  fes.ek. Dunaplas., l
Uretál tixoEóp bevonat éS Dunaplasz elekro
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FehéNari út 63.65') kéIelnére
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engetlélyezem az EcRoKoRR Zn.. (20]0 Lrd. |ehenari út
kádfelÍtjító zománc, Izofix festék, Dunaplasá Uretál tixotlóp
e]ektIo P. EP porlakkok alkalmazását ivóvízel1átás tertiletén az

Egyedi feltéte1ekI

1' RENovÁ kétkomponensű, epoximűgyanta-amin kiitőanyag alapú kídfelújító
zománcl
.{ fc|ga]mazó köteles a felhaszná1ót tájékoziatÍi 32 alábbiakól:
1'1. A zor,nánc a teljes kádfelüIet bevonásfua nem' csak a vízzel é ntkező felüet

legfeljebb 25-30 %-ág te{edő feltiletek felújításfua hasznáható.
1'2' A termélikel ériítkezó víz hőmérséklete a 45 "C-ot nem haladhatja meg'
1.3. A Renova zomlíncfestékke1 felújított kádat használatbavétel előtt minimum 1 x

24 ótáig 45 "C-os vízze1 fel kell töIÍeni, az áztatóyizet a csatomába kell engedni,
azt ffirdésre felhaszrráni nem szabad.
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Műgyanta'kopolimer kötőanyagú IZoFIox festék:
A folgalmazó köteles a felhasználót tájékoáatni az a]ábbiaklól:
2.l ' A festél&ei ér1ntkező víz hőmérséklete a 30 .C-ot nem haladhatj a meg.
2'2' Ivóvízellátás teűletén történő {blhasználás esetén a termékkel bevont tározót,

medencét minimum 1 x 24 óráig ivóvízzel fel kell tőlteni, Inajd az ázÍaÍőlizeÍ a
csatomába kell engedni, azt háztaltási céIoka felhasznáni nem szabad'

2'3' A tisáításra, illetve a fertótlenítésre vonatkozó utasítást a gyártó, illetőleg a
forgalmazó köteles egyéftelműe1i a vásárló tudomására hozni. Tisztításnál'
feftőtlenítésnél a gyrírtó utasításain túlmenően be ke]] tartani aZ MSZ EN
1508|2000 (vízellátás' A víáá|o1ó lendszerek és elemek követelményei)
szabvány előírásait'

Dunaplaszt Uretal tixotróp, kétkomponensű, oldószermentes bevonatrendszer:
A forgalmazó köteles a felhasználót tájékoztatni az alábbiakól|
3'1' A bevonatendszer legfeljebb 30 .C hőméIsékletú ivóvízzel érintkező acél és

betontaltá1vok védelmére haszná1ható'
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Ivóvízellátás telületén történő felirasmrílás esetén a termékkel bevont taltál}t
minimum 1 x 24 óráig ivóvízzel fel kell tölteni, majd az áztatóvizet a csatomába
kell engedni, aa háztartási céiokra felhasználni nem szabad'
A tisztításra, illetve a fefiőtlenítésle vonatkozó utasítást a gyfutó. illetőleg a
forgalmazó kijteles egyételmúen a vásárló fudomásfua hozni. Tisztításnál,
fefiőtlenítésnél a gyáÍtó utasításaiÍ túlmenően be keu taltani az MsZ EN
1508:2000 (víze]látás' A víztáIo]ó lendszelek és elemek követelményei)
szabvány előírásait'

4. Dunaplaszt elektro P és EP epoxipoilészter alapú porlakkoki
A folgalmuó köteles a felhasznrálót tájékoztatni az alábbiakóI:
4.1' A temékek ivó- és használati melegvíz-ellátlís területén alkalmazhatók.
4.2' A bevonattal érintkező víz hőmóIséklete a 60 "C-ot nem haladhatja meg.
4'3. lvó- és használati melegvíz.ellátás vízellátás tefliletén történő felhasználás esetén

a termékkel bevont acél, illetve alumínium ta iílyt minimum 1 x 24 óráig ivó'
illetve ó0 "C-os hasznáiatí melegvízzel fel kell tölteni, majd az áztatőyizet a
csatomába kell engedni, azt hlááaltási célok]a felhaszná]rri nem szabad'
A tisztításra, illetve a fertőtlenítésrc vonatkozó utasítást a gylfutó, illetőleg a
forgalmazó köteles egyértelműen a vásár1ó tudomására hozni' Tisztítlisná,
fetőtlenítésnél a gyá1ó utasításain tulmenően be kell tafiani aZ MsZ EN
1508:2000 (Vízellátás. A víztáIoló lendszelek és eiemek követelményei)
szabvánv előírásait.

3.2.

3.3 .

4.4.

Altalános feltéte1ek:

AZ engedé]) k:'zinóIag az olszágcs Kötn},ezetegészségügyi l.téze| (oKI) 64c1|1,i20c3.'
64o4Dl2088., 6401/3/2008' és'6404|4/2008. oKI szrámú szakvéleményeivel

és formailag megegyező, a \W1v.antsz.hu
/ ivóvíz) honiapon megtalálható engedély

7. Jelen engedély az ivóvíz minőségi köVetelményeiről és az e1ienőrzés rendjéről szóló
201/2001. (x. 25.) kományrendelet 8.{ (6) bekezdésének megfelelően a kiadás
időpontjától számított öt évie éNénves, és újabb öt évre meghosszabbítható.

8. Amennyiben a gyártó a tennék összetételében, anyagában változtatásokat eszközöl, új
engedélyt kell kémi'

A határozat ellen a kéZbesítést követő naptól számított 15 napon belül ben)ujtandó
fe11ebbezésse] lehet élni az elsőfokú eljárás díjtételével megegyező mértékú jogo1voslati díj
befizetése mellett. A fellebbezést az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalhoz
kell címezni (1051 Budapest, Zrínyi u' 3')' de hatóságomná] kell beíyújtani'

vé1eményezett' az Egrokon Zrt. (Etd) áIta| gylártott, fent megnevezett telmékeke
vonatkozik.

6. Kizá]ólag a jelen hata.rozattai tarta]nrilag
(közegészségügy / kömyezetegészségügy
hiteles.
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INDoKoLÁs

Az országos TisztifőoNosi Hivatal a 2003' május 5-én kelt, oTH-2395/2003' számú
I7atá|ozatálal engodélyeáe a Renova kádfelújító Zománc. Izof1x festék' Dunaplaszt Uretál
tixotróp bevonatendszel és Dunaplaszt elekho P' EP porlaktok alkalmazását az ivóvízeilátás
teiületén öt éves időtallamÍa' Jelen alkalommal az engedély meghosszabbítását kérik'

Az Egrokon Zrt' (2030 Ér.d. Fehérvári út 63-65.) 2008' július 18-án kelt kérelmére, az olszágos
Környezetegészségügyi Intézet 2008. iúnius 30-án kelt, 64041112008., 6404/212088.,
640413/2008. és 6404/4/2008' oKI szímú szakvéleményei alapján megálapítottam, hogy a víz
kezelésére alkalnazni kívánt tfugyi tetmékek megfelelnek az ivóvíz minőségi követelményeilől
és az ellenőrzés rendjéIől szóló 201/2001' (X. 25') Korm. rerrdelet előírásainak.

Határozatom a köZigMgatási hatósági eljrírás és szolgáltatás általános szablályaiól szóIő 2004,
évi CXL. Tv. 71-74' s-fu, valamint az ivóvíz minőségi követelnrényeilől és az ellenőzés
rendjéről szóló 201/2001. (X.25') Kolm' rendelet 8's (3)'bekezdésén alapul'
A fel1ebbezési lehelőséget 2004' évi CxL. Tv. 98' 6 (1), a 99. $ (1) bekezdése valamint a
29512004. (x' 28') KoIm. Iendelet 2/A s- a állapitja meg. Ajogolvoslati díj méItékét a népjóléti
ágazatba hrtozó egyes államigazgatási eljárásokért és igazgatási jellegű szolgáltatísokért
fizetendő díjakól szóló 50n996. (xll.27') NM rendelet 2. $ (5) bekezdése alapjáÍl álapítottam
meg.
A kérelmező befizette a 94 200 Ft díjat az 5112007' (xI. 30.) EüM lendelette1 módosított' a
népjó]éti ágazatba tartozó egyes államigMgatási eljárásokéIt és igMgatási jellegű
szolgaltatásokéIt fizetendő díjakról szóló 50/i996' (xll. 27') számú NM lendelet 1. számú
rre l lek le r3nek YT l .  I .  pon ia  ' ze r in r .

Budapest, 2008. augusztus 22.

Dr, Falus Ferenc
olszágos tisztifőo|r'os rrevében kiadmányozza
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osztá]}.veze

[g.oko.' z't' (2030 Érd, Fehérvári út 63-65')
olszágos Kömyezetegészségügyi Intézet vízbiztonsági és vízhigiénés főosztály
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