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IGAzoLÁs

az ivóvíz minóségi követelményeiről és az ellenórzés rendjéről szőló 20112001. (X. 25.) Korm. rendelet
(továbbiakban 20112001. Korm. rendelet) szerinti, azivő- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a

medencés közfürdókben avízzel közvetlenül érintkezó termék bejelentésének tudomásul vételéről.

A Renolit Magyarország Kft, (székhelye: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., a továbbiakban: Forgalmazó)
kérelme és annak mellékletei alapján - a Renolit lberica S.A. (Carretera del Montnegre s/n E-08470 Sant
Celoni; Spanyolország) által gyártott Alkorplan 35216, 35417 és 81116 PVC fóliák (a továbbiakban: Termék)
forgalmazására vonatkozó, a Termék ivó-és fürdóvízellátás területén történó alkalmazása céljából - tett
bejeientését a népegészségugyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivataia (a továbbiakban;
BFKH) az alábbi adatokkal és használati feltételekkel

tudomásulveszi:

í .} A beielentés nyi |vánta rtási száma : BP/FN E F-TKI l 0887 9-5I 201 7 .

2.} A Termék neve: Alkorplan 35216,35417 és 81í 16 PVC fóliák

3.) A Termék rendeltetése: PVC medencebéleló fóliák (lemezek)

4.) A Termék forgalmazójának neve: Renolit Magyarország Kft. (101 6 Budapest, Hegyalja út 7-13.)

5.) A Termék gyártójának neve: Renolit lberica S.A. (Carretera del Montnegre s/n E-08470 Sant Celoni;
Spanyolország)

6.) A Termék alkalmazási területe: ivóvízellátás (maximum: 30oC}, valamint fürdővízellátásban közüzemi
és egyéb fürdők rjszómedencéinek szigetelése, bélelése (maximum: 35oC)

7.) A Termék nyilvántartásba véte!ének időpontja: 2017. december 13.

A beje|entést a BFKH - az egészségúgyi hatósági és igazgatásitevékenységről szóló 1991. évi Xl. törvény (a
továbbiakban: Ehi. tv.) 7. § (1) és (2) bekezdései szerint - nyilvántartásba veszi.

Népegészségügyi Főosztály
Közegészségügyi Osztály l.

1138 Budapest, Vád út 174. -1550 Bp., Pf.: 203. - Telefon: +36 (1) 465-3866 - Fax: +36 (1) 465-3853
E-mail: kozegl@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www,kormanyhivatal.hu
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A Termék felhasználási feltételeit a BFKH a következők szerint határozza meg:

1.) A Termék az országos KÖzegészségÜgyi lntézet 626412017 oKl. iktatószámú, 2017, április 12_én kelt
szakvéleménYében foglalt feltételek betartásával, és az annak megfelelő, a jelen igazolás elválaszthatatlan
részét képező melléklet szerinti, a felhasználási feltételeket is tartalmazó használati és karbantartási
utasítással együtt forgalmazható.

2,) A Termék alkalmazása során - a kÖzegészségügyi kockázatok csökkentése érdekében - be kell tartani a
használati és karbantartási utasításban foglaltakat.

A BFKH felhívja a Forgalmazó figyelmét az alábbiakra:

1.) A Termék kÖzegészségÜgyi felÜlvizsgálatát a Forgalmazónak jelen igazolás kiadásától számított öt éven
belül az i|letékes megyei kormányhivatalnál kell kérelmeznie.

2.) A nYilvántartásba vételkor fennálló feltételek, adatok megváltozása bejelentésének elmulasztása, a
bebizonyosodott nem megfelelőség, valamint a kötelezó felülvizsgálat 3 hónapon túli elmu|asztása a
nyilvántartásból való törlést vonja maga után.

3.)A Forgalmazónak és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazőnak is tájékoztatási kötelezettsége van
az ivő- és használati melegvíz-ellátásban, valamint a medencés közfürdőkben a vízzel közvetlenül érintkező
anYagok, termékek forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a nyilvántartott anyag, termék
fel használására vonatkozóan.

A Forgalmazó az eljárásért fizetendó, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szólgálat egyes
kÖzigazgatási eljárás,qiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiéft fizetendó díjakról szőIó.lt2oa9. (l. 3o.) ÉüM
rendelet 1. sz. mellékletének lV.8, pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat (96,000 Ft) megfizette.

A BFKH jelen igazolást a 201l2O0í. Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatal,
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi fetadatai eltátásárót, továbbá az egészségügyi
államigazgatási szeru kijelöléséről szőló38512016, (Xl|.2,) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése adta ki, és a
Terméket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2oO4. évi CXL. törvény
86. § (1) bekezdésének, valamint azEhi. tv, 7. § (1) bekezdésénekfigyelembevételévelvette nyilvántartásba.

Budapest, 20í7. december 13.

dr. György lstván
kormánymegb
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Dr.
helyettes

Az iqazo|ást kapiák:

1. Renolit Magyarország Kft. (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13.) -
2. Szabó Ferenc, cégvezető (elektron ikus úton : ferenc,szabo@renol it.com )

3. lrattár

Az iqazolásról értesül:

1. Országos Közegészségügyi lntézet (elektronikus úton: oki.titkarsaq@oki,antsz.hu)
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RENOL|T Magyarország KFT, . 'l0í6 Budapest, 7- t-e.

HAszNÁLATI És xnnaANTARTÁsl uresíTÁs
(Az ALKORPLAN 35216, 35417 ,81 1 16 homok, fehér, világoskék, adria-kék, valamint

mozaik mintás felülettel készült szöveterősített lemezekkel bélelt medencékhez
az iv óv ízellátás és a íür dőv ízel látás te rü leté n )

Az Alkorplan 35216, 35417,81116 jelű szigetelés és medencebélelés esetében a tartós, időtálló és
esztétikus használhatóság érdekében az alábbiakat kell betartani:

A fenti Alkorplan lemezzekkel bélelt medencében a víz hőfoka tartósan nem lépheti túl:
- ivóvízellátás területén: a max. 30"C-os hómérsékletet
- fürdővízellátásban közüzemi, és egyéb fürdók úszómedencéinek szigetelésére és bélelésére:

a max. 35'C-os hómérsékletet.
Az Alkorplan lemezzel történő bélelés, szigetelés elkészítése elótt megfelelóen szilárd és
egyenletes alapfelületról, fogadó szerkezetről kell gondoskodni, A fogadó szerkezet részeiben nem
mozoghat. Azon 2 mm-nél nagyobb repedések, nyílások, felületi elmozdulási lehetóségek nem
lehetnek. Minden esetben sík alapfelületről kell gondoskodni. Amennyiben az beton, vagy egyéb
cementbázisú szerkezet, akkor ezen 2 mm-esnél nagyobb szemcsék, fészkek, csomók nem
lehetnek. A kiálló részeket el kell távolítani, majd a síkbahozásról megfeleló szilárdságú cement,
vagy műgyanta habarccsal, glettelésssel kel| gondoskodni. Amennyiben az alapfelület fém, vagy
kemény múanyag lemez, akkor arról minden sorját, kiálló élt, hegesztési varratömlenyt, csavart,
vagy egyéb kötóelemet síkba kell csiszolni. Durva, egyenetlen felszín esetében célszerű és javasolt
- a felületi érdességtő| függóen 300-500 9/m2-es - geotextíliát, vagy filcet elhelyezni az Alkorplan
lemez alá. (Például:Alkorplus 81005 jelű 300 gim2-es PES filc) Ennek megfelelő állékonyságúnak,
gyűródésmentesnek kell lennie, Rögzítését például vékony, felületi ragasztással lehet megoldani.
A ragasztó nem nyomódhat át a geotextílián, vagy filcen. Javasolt az Alkorplus 81040 jelű kontakt
ragasztó használata erre a célra. A tekercses kiszerelésú Alkorplan lemezeket 5-8 cm-es átfedéssel
egymás mellé téve forró levegős hegesztéssel kell egységes bukolatot képezve toldani,
végteleníteni. A lemezeket a medence felső pereme mentén folyamatosan, vonal mentén rögzíteni
szükséges, amit például mechanikai módon (dübellel, vagy beütőszeggel) rögzített Alkorplan 81 170
jelű fóliabádog sávhoz hegesztve lehetséges kivitelezni.
Az ivóvíztároló-, vagy fürdómedencében a víz kémiai összetételét, hómérsékletét folyamatosan
figyelni, szabályozni megfelelő határok között kell tartani.
A vízbe került idegen anyagokat, tárgyakat, a szokásos, rendszeres használattól eltéró tárgyakat,
anyagokat azonnal el kell távolítani.
A tisztítónyílásokat, összefolyókat, szűróket rendszeresen, folyamatosan tisztítani, takarítani
szükséges. Az összegyűlt szennyezódést a medencéból napi rendszerességgel el kell távolítani.
Az ellenőzés az esetlegesen különösen mostoha idójárás esetén (erős jégesó, vihar, szélvihar)
kültéri, nyitott medencék esetén, a mostoha idójárásiviszonyok elmúltával megismétlendó.
Amennyiben a szigeteló-, és bélelólemezen mechanikaisérülés található, azt a szigetelés (bélelés)
anyagából készített folttal kell kijavítani úgy, hogy előzóleg a felúletet megtisztítjuk, majd a foltot
forró levegős hegesztéssel körbehegesztjük, A folt mérete legalább 10-10 cm-rel nyúljon túl a hibás
felületi darabon.
lvóvízellátásnál történó alkalmazásnál a termékkel bélelt tartályok, tározők fertótlenítése nátrium-
hipoklorittal(Hypo)történjen, első alkalommal 100 mg/laktív klórtarlalmú oldattal,
A fürdómedencék vizét annak tisztántartása, algásodásának megakadályozása, fertőtlenítése
érdekében vegyszerezni kell. Erre csak speciálisan erre a célra gyártott, környezetbarát anyagok
használhatók, és agresszív lúgok, savak, oldatok (pl. hypo, sósav, rézgálic stb.) nem. A víz pH-
(potential of hydrogen) és ppm- (part per million = milliomod súlyrész - pl. milligram per kg)
értékeiveljellemezhetjük annak kémhatását, vegyianyag koncentrációját. Általános szabályként azt
javasoljuk, hogy a pH- és ppm-értékekre:
1. klórtartalmú szert alkalmazva pH = 7 ,0-7 ,6 és ppm = 0,7-1,2. Legjobb az 1 ppm érték.
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jY2. brómtartalmú szert alkalmazva pH = 7,0-8,0 és ppm = 1-2 között legyen. Ha
tartózkodjunk a bromid-ion tartalmú szerektól, mert ez esetleges barna foltosodás
okozója lehet.
Az értékeket hetente mérjük, és szükség szerint azt oldott vegyszerekkel korrigálj u k,
például többfóle gyártótól származó pH- és pH- szerek alkalmasak! A medencében lévő
vízben a szabad klór koncentrációja 0,3 and 0,8 g/m3 között legyen. Úszómedencék esetében
fémsók, baktériumok okozta lerakódások, foltok elkerülésére hásználjunk ALKoRpLUS 81o59
szert. (50 m3 vízhez 40 ml vegyszert javaslunk a szűróbe téve adagoini 1-2 hetente, szezon
idején. Szezonnyitáskor, az első használat előtt ez az adag duplázandó.) Lehetóleg kerüljük a
réztartalmú vegyszerek használatát! llyen vegyszerezés ugyanis a sötétes, barnás
elszíneződést, foltosodást okozhat a medence felületén,

3, A tisztításra, vízkezelésre használt vegyszerek esetében az elóbbiekben, és az 5. pontban
leírtakon kívüla 201/2001 (X.25,| Kormánvrendetetben, illetve a biocid anvaqok
alkalmazására vonatkozó 38/2003. (VI1.7,) EszCsM-FVM-KvVM rendeletben leírtak a
mérvadóak,

4, A bélelt medencét használatba vétel előtt a fürdővízellátás esetén min. 2 x 24 őráig,
ivóvízellátás esetén 3 x 24 óráig naponta váltott ivóvízzel fel kell tö|teni, majd az áztatóvizet a
csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad.

5. Sós elektroforézises tisztítás alkalmazása esetén a medence vizébe a szezon elején
stabilizátor szert kell adagolni. Javasolt adagolás: 30 ppm. Ezzel párhuzamosan naponta
ellenőrizzük, hogy a klórszintje ne lépje túlazl ppm értéket, és a pH 7,o-7,6 között legyenl
Ha a sós elektroforézisének nincs RedOx klorin szabályozója, akkor méróműszert kell
használnia. Még ha a medencében automata is van, akkor is szükséges a Redox vezérléssel
a klórt manuálisan naponta szabályoznl

- A medence tisztításakor tilos csiszoló, dözsölő, karcoló technológiát használni. A fólia felületén,
jellemzóen a vízvonal magasságában keletkezett esetleges lerakódásokat javasoljuk, hogy
RENOLlT ALKORCLEAN 81026001 jelű folyékony tisztítószerrel tisztítsák, töröljék le, a folyadékba
mártott puha ruha, rongy, textilkendő segítségével. Semmi esetre se használjanak tömény savakat,
lúgokat közvetlenül a fólia felületi tisztítására, mert az az Alkorplan lemez védórétegét felsértheti, a
fóliát károsíthatja.

- Uszómedenés felhasználás esetében amennyiben a medencét tartósan (pl. télen hónapokig) nem
használják, akkor a következóket javasoljuk:
1 . Takarlák le a medencét.
2. Télen, fagyveszély esetén használjanak jégtesteket, fagykárok feszító hatását kiküszöbö|ő
idomokat, technológiát a medence falánál, a fólözőnél, szűrőnél,
3. llyenkor se hagyják el a vízkezelést, biztosítsák, hogy a medencében maradt víz ilyenkor is tiszta
maradjon.

- Védjék meg a medence burkolatát az esetleges szándékos vandalizmus, vagy véletlen kilyukasztás,
elóre becsülhetó, várható lehetőségeitől, hatásaitól.

- Az Alkorplan lemezzel készült bélelő anyaggal csak olyan szilárd, vagy folyékony anyag kerülhet
tartósan érintkezésbe, amelynek anyaga a lágyított PVC-vel összeférhetó. Kerülni kel| például ezért
nehézolaj származékokkal, bitumennel, nem PVC alapanyagú műanyag habokkal való tartós
érintkezést.

- A medenceburkolaton történó tisztítás, takarítás, egyéb munkavégzés, ellenőrzés közben be kell
tartani a mindenkor érvényben lévő biztonsági, munkavédelmi rendszabályokat.

- Mivel az Alkorplan medenceburkolat alapvetően, száraz állapotában nem tartós közlekedésre
készült, ezért munkavégzés, ellenózés közben csak sima, gumitalpú cipővel szabad rajta
ideiglenesen közlekedni.

- Amennyiben a medenceburkolaton meghibásodást, sérülést tapasztalnak, akkor annak elhárítási,
ktjavítási módjáról kérjük, hogy elózetesen konzultáljanak cé9ünkkel!

A jelen utasítás be nem tartása az általunk vállalt garancia és felelósség elvesztésével jár.

szabó Ferenc
RENOLIT Magyarország Kft .

Adórtám:

RE N O LlT Magyarország Kft .
1016 Budapest, Hegyalja úí7-13. - Tel: (06-1)457 81 64 * Fax: (06-1)457 8160 * e-mail: renolit,hungary@renolit.com
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