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CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
20-c P R- 1 07 -lG-2r /2009)

ln compliance with Government decree no.275t2013. (issued on 16ü July) this certificate applies
to the construction product

Reinforcing steel building products with trade mark'AVl Rundstahlträger'and'AVl
Fixträger', as factory-made lattice girder produced by machine welding from ribbed
reinforcing steel wire in steel quality 8550A (ONORM 84707:2010) for lower chord

and ribbed or plain reinforcing steel wire in steel quality BSOOA (ÖNORXI
84707:2010) for upper chord and diagonal wires, produced by AVI Æpenländbtte

Veredelungs - lndustrie Ges.m.b.H

with product performance and intended use shown in the annex as pagie 212 of lhts te and
produced by

AVI Alpenländicche Vcredelungs - lndu$rlc Gcc.rn.b.H
Gusfinus - Ambroci - Straße 1-3, A-8074 Flaaba, rdustria

and produced in the manufacturing phnt:

AVI Alpenländcehe Vercdelungc - lnds¡ttie Gcc,m.b.H
Gustinr,ts - Amb¡osi - SfalSe 1-3, A€074 RaaÞa, Austria

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of con
of performance described in llrtional leehnbl Assee¡ment no. l".8712015 ûted at

03.08.2015. under system (1+) are applied and that

the product fulfils all the prescribed requirements set out above.

This certificate was first issued* on 15.09.2015. and will remain valid as long as the test methods
and/or factory production controlrequirements included in the National Technical Assessment,

used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product,
and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

This ce¡lifrcafe consÁls of 2 pagesl

Dated at Szentendre, on 15s September 2015

.'-) { t c- ('- -( lfcyJ. G-i--e ì' 'r ( - k--

Pataki Erika
Head of Certification Office

Certification Office
ot Étvtl Non'profit Ltd.

* certificate was issued first on 29th February 2012 within the period of validity of joint Ministerial Decree No. 32003.
(25h January) BM-GKM-KvVM of Ministry oflnterior, Ministry of Economy and Transport, and Ministry of Environment
Protection and Water Management.
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CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE
20-c P R-1 07{C -21 I zÛOsl

ANNEX

Nominal diameters:
ø4,2 - Ø14 mm

lntended use of the oroduc't:

The lattice girders may be used -as reinforcement of concrete structures according þ EN

10080:2005,ln steet quatity B55oA (ÖNORM 84707:2010 / MSZT 339:2012.03) for lower chórd.

The reinforcing steel products can be taken into account with the parameters of lffiice girders

made from BHB 55.50 (MSZ 982:1987) reinforcing steel wires by performing on

building designed in accordance with withdrawn standards serice no. M€Z no.

MSZ 15022: I 986/1 M: 1 992

The lattioe girders can be taken into aceount as produot in duc-tility e{¡ss A wiÛl
declared proof strength elo.rk*ted from no¡ninal cross-section for lower chord at
strength calculations, according to Annex C of standard no EN 1992-1-1:2010 (

1(,-Q-

Proof or yield sfrengrfå (Rpo.z or Reu) "- Lowerchord:

Upper chord, diagonal wire:

Durability
broduct analvsis)

Weldabilitv (C* or CEV):

Bonding strength (fa)

Tolerances from nominal cross-secfion

Shear strength

Elonoation (As)

Ertension (An)

Yield ratio. Ro,*/ R'mn

Stress rafib, R¡¡/ Rpo,z

Tensile strength (Rn)
- Lowerchord:

Upper chord, diagonal wire:

Upper strength (&n), when real

c<
Nz

> 1,30 findividua,

¿ 10.0 % þveraee

s

d<8mm:x6,0
d>8mm:x4,5

OG > min (2' 1 25'Aoa; 2' 300' Ao)
UG ¿ min (1 37,5'Aua; 300' Ao)

> 2,5 % (characteristic)
> 2.25 % 1ndividual)

05
031

1

> 600 MPa (characteristic)
> 582 MPa (individual)

> 550 MPa (characterístic)
> 534 MPa (individual)

> 6A MPa (eharacteristic)
¿594 MFs (lnclividual)

> ffiO MFa (chancteristic)
> 485 MPa findividual)

se proof

0,050;
C"" 3 0.

d<6mm:0,035
6 mm <d < 12 mm: 0,040
d > 12 mm:0,056

Dated at Szentendre, on 15ù September 2015
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TELJ ESíTM ÉT.¡y ÁImru oÓSÁGI TAN ÚSíWÁW
20-c P R- 1 07 -lC-21 /2009)

A27512013. (V|1.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány

AVI Alpenländische Veredelungs - lndustrie Ges.m.b.H gyártmányú betonacél
építési termékek: AVI Rundstahlträger és AVI Fixträger márkajelú, alsó övében

85504 (öNOMR B 4707=20f 0) jelú bordázott, valamint felsõ övében és áüós
merevítõiben 8500A (öNoRlûB 4707:2010) jelú sima vagy bordázott
betonacélhuzalból gépi hegesféssel elõállított térbeli råccoe brtók

építési termékre vonatkozik, amelyik e tanúsítvány 212 oldali melléklete szerinti tt{eefffiómnyelés
felhasználási területtel rendelkezik

és amelyet

AVI Alpenländische Verodelungs - lndustrie Ges.m-b.H
Gustinus - Ambrosi - Straße 1-3, A-8074 Rggba, Aue:tria

gyártó a

AVI Alpenländische Vercdelungs - Inducþf¡ Ges.m.b.H
Gustinus - Ambrosi - Stnaße 1-?, A-,8074 Flaaba, Ausária

üzemóben gyór{ott.

Ez a tanúsÍtvány igazolja, hogy az A-8712015 számú, 2015.08.03. dátumú Nemzeü tú¡zak¡
Értéke¡és szerint meghatározott teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére ós

ellenórzésére vonatkozó követelmények tekintetében a vonatkozó (1+¡ rendszer szerint

a termék teljesíti a fent meghatározott összes követelménf.

Ez a tanúsítvány, amely elóször 2015.09.15-én került kiadásra* - a vonatkozó Nemzeti Múszaki
Ért¿tercs¡en meghatározott - a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati

módszerekés/vagy a gyártásellenózésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak
gyártási körülményeinek változatlansága esetén - visszavonásig érvényes.

Ez a tanúsí'tvány 2 oldalasl

Szentendre, 201 5.09. 1 5

Pataki Erika
tanúsítási irodavezetó

Tanúsítási lroda
ÉMl Nonprofit Kft.

' a312003 (1.25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet érvényessfui ideje alatt a tanúsítvány 2012.02.29 4n került elöször kiadásra.
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TELJESITMENY ALLAN DOSAGI TAN USITVANY
20-c P R-r 0 7-(c -21 I 200s1

MELLÉKLET

Névleqes áûnérõkombi nációk:
ø4,2 - Ø14 mm

Tervezett fel használási területe :

A betonacél rácsos tartók (alsó - húzott - öve) vasbeton szerkezetek vasalására alkalmadlatók
85504 (ÖNORM B 4707.2010 t MSZrf $9:2012.03) betonae,él-minöségbeh, âz
MSZ EN 10080:2005 szerint.

A betonacél termékek a BHB 55.50 jelú (MSZ 982:1987) betonacélokhoz rendolt paramóterekkel
vehetók figyelembe a visszavont MSZ 15022:1986, MSZ 15022:198811M:1992 ¡ozal
szerint méretezett szerkezetek d iag nosãikája sorá n.

A betonacel rácsos tartók (alsó huzott öve) îd,
M€Z EN 1992-1-1:2010 számú szabvány (EUROCODE 2) C m sze
deklarált (névleges keresãmetszettel szåmított) folyáshatárú .4" duk{itfráei osztüfrú
termékként alkalmazhaték.

c- (; (,, - <r_.\__

Taftósság
Heoesâhetõsée (C"" vaov CEV):

Tapadás (fe)

Eltérés a névleges keresâmetszettõl

Nylróerõ

Szakadási nv(iás (As)

Egyenletes nyítlás (Ao)

Tényleges és névleges folyáshatár
aránva. R"",/ R"^^

Szakltószilárd ság és folyáshatár ará nya,
R^/ R*"

S zak ítószi I árd sá g ( R^)
- A/só övhuzal:

Felsõ övhuzal és átlós merevftõhuzal:

Folyáshatár (Rp2vaef Ren) 't
- Á/só övhuzal:

Felsõ övhuzal és âtlós merevítúhuzal:

Alaovat6

folyáshatár (Rpo,z) abban az shatár

50;
c*30,

d36mm:0,035
6 mm <d s 12 mm: 0,040
d > 12 mm:0,056

d<8mm:x6,0
d>8mm:t4,5

OG > min (2'125'Aoai 2'300'Ao)
UG > min fi 37.5'Aue: 3O0' Ao)

> 10,0 % étlasérték)

> 2,5 o/o (ninõsltõ érték)
>2.25% bovødi étték)

> 1,30 (egyedi érték)

> 1,05 (minõsltõ éfték)
> 1.03 bovedi étték)

> 600 MPa (ninõsltõ érték)
> 582 MPa (egyedi érték)

> 550 MPa (minõsftõ érték)
> 534 MPa Govedi étték)

>5æ MPa (minõsltö érték)
à934 MPe (egyedi érték)

> 500 MPa (minösítõ étték)
> 485 MPa (esvedi étték)

TCia¡ftnrónv

Szentendre, 20 1 5.09. 1 5.
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