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A-12/2020 
 
 
 

NMÉ 
NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉS 

 
 

A termék megnevezése: Multi-Flow drénrendszer 

  

A termék tervezett felhasználási 
területe: 

Szikkasztás, talajvízszint szabályozás, talajvízelvezetés, felszín 
alatti öntözés 

Termékkör: Emberi fogyasztásra szánt vízzel nem érintkező csövek, tartályok 
és ezek segédanyagai (28) 

A termék gyártója:  Varicore Technologies, Incorpored 
15, 6th Street, Prinsburg, MN 56281 
USA 

A gyártó meghatalmazott 
képviselője:  

Globál Sport Kft. 
H-4030 Debrecen, Tömös u. 17. 

  

NMÉ érvényesség kezdete*: 2020.06.23.  

  
 

 
Budavári Zoltán 

műszaki értékelő iroda 
vezető 

 
 
 

 
 

 

A Nemzeti Műszaki Értékelés 8 oldalt tartalmaz beleértve - db számozott mellékletet. 

 
* Az NMÉ érvényessége feltételhez kötött. Az NMÉ érvényessége az ÉMI Nonprofit Kft. honlapján (www.emi.hu) 
ellenőrizendő. 

http://www.emi.hu/
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I.  JOGI SZABÁLYOZÁS ÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 

1.  Ezt az NMÉ-t az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. állította·ki 

 az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013 (VII. 16.) 
Kormányrendelet, 

 a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal kijelölése  
(MKEH-128/22/2013/FHÁ), valamint 

 az A-12/2020 jelzetű, és 2020.06.23. keltezésű Teljesítmény Értékelési Jegyzőkönyvben 
részletezett adatok alapján. 

2.  Az NMÉ jogosultja az építési termék gyártója. 

3.  Az NMÉ jogosultja az NMÉ-t nem ruházhatja át másra. Az NMÉ csak a feltüntetett gyártási 
helyeken előállított termékre vonatkozik. 

4.  A termék gyártója, vagy meghatalmazott képviselője köteles bejelenteni, ha a termék 
lényeges jellemzői, alapanyagainak minősége, vagy a gyártási körülményei megváltoznak és 
köteles kérelmezni az NMÉ felülvizsgálatát és szükség szerinti módosítását. 

5. Az ÉMI Nonprofit Kft. visszavonja a termékre vonatkozó NMÉ-t a gyártó vagy meghatalmazott 
képviselőjének kérése alapján, piacfelügyeleti hatóság határozata alapján vagy az NMÉ 
tárgyát képező építési terméket lefedő harmonizált szabvány a 305/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint párhuzamos hatályosság 
időszakának leteltével. 

6.  Az NMÉ-t az ÉMI Nonprofit Kft. magyar nyelven, és a gyártó vagy meghatalmazott 
képviselőjének igénylése alapján – utólagos igénylés esetén külön díjazás ellenében – angol 
nyelvű fordításban is kiadja. Jogérvényességi alap az NMÉ magyar nyelvű kiadása. 

7.  Az NMÉ-t csak teljes terjedelmében szabad másolni, vagy más adathordozón közreadni. 
Kivonatos közléséhez az ÉMI Nonprofit Kft. írásos hozzájárulása szükséges. Kivonatos közlés 
esetén ezt a tényt fel kell tüntetni. A reklám ismertetők szövege és ábrái nem lehetnek 
ellentétben a Nemzeti Műszaki Értékelés tartalmával, és nem adhatnak okot félreértésre. 

8.  Az NMÉ nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, 
használatához külön jogszabály által előírt egyéb szükséges engedélyeket, igazolásokat (pl. 
környezet- és vagyonvédelmi, közegészségügyi, építési hatósági), és a termék teljesítmény 
állandóságával kapcsolatos dokumentumokat (pl. termék tanúsítvány, üzemi 
gyártásellenőrzési tanúsítvány, teljesítménynyilatkozat). 

9.  Az NMÉ alapján kiadott teljesítménynyilatkozat nem jogosítja fel sem a gyártót, sem annak 
meghatalmazott képviselőjét a CE jelölés feltüntetésére a terméken, annak csomagolásán, 
vagy kísérő dokumentumain. 

10. Az NMÉ nem a termék adott felhasználásra való alkalmasságát állapítja meg, hanem alapvető 
jellemzők teljesítményére ad értékeket a teljesítménynyilatkozat alapjául. A termék a gyártó 
által kiadott teljesítménynyilatkozatban rögzített teljesítményei alapján olyan építményekbe 
építhető be, ahol megfelel az elvárt műszaki teljesítménynek. 
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II.  A NEMZETI MŰSZAKI ÉRTÉKELÉSRE VONATKOZÓ EGYEDI FELTÉTELEK 
 

1. ADATOK 
 
1.1. A termék gyártási helye 

 
Varicore Technologies, Incorpored 
15, 6th Street, Prinsburg, MN 56281 
USA 

 
 
1.2. A termék leírása 
 

A termék neve:   Multi-Flow drénrendszer 
 
A termék méretei, a rendszer elemei: 
 

 Geotextíliával bevont, nagy sűrűségű polietilénből készült perforált csőkötegek, 
melyeket folyamatos extrudálási technológiával állítanak elő. A csövek perforálása és 
a nem szőtt PP geotextíliával való borítása folyamatosan történik.  
 
Jelölésük:  

o 6”:  150 (170*) mm széles, 5 db elvezető csövet tartalmaz 
o 12”:  300 mm széles, 9 db elvezető csövet tartalmaz, 
o 18”: 450 mm széles, 14 db elvezető csövet tartalmaz. 

 
Az egyes csövek belső átmérője: 25 mm. 
 
Perforáció mérete:  kb. 2 mm x 10 mm 
Perforáció mennyisége:  >500 db/m2 (>300 /sqft) ** 
 
Csomagolása tekercsekben történik, alapkivitelben a tekercsek kb. 48 m (150 láb) 
hosszúságúak, átmérőjük kb. 140 cm (55”). 
 
* A dréncső jelölése: 150 mm, szélessége a bordákat összekötő váz miatt:170 mm. 
** A jellemző érték a műszaki adatlappal összhangban angolszász mértékegységben is 
szerepel. 

 

  Különböző csőösszekötő és csatlakozó idomok (a kódszámok zárójelben): 
 

o csővéglezáró idomok (06001, 12001 és 18001) 
o egyenes csőösszekötő idomok (06002, 12002 és 18002) 
o egyenes csőösszekötő idomok 90o-os leürítési csatlakozással (06003, 12003 

és 18003) 
o rövid vagy közepes hosszúságú csatornákhoz végcsatlakozók leürítési 

csatlakozással (06004, 12004 és 18004) 
o több kivezetésű csőösszekötő idomok (06005 – 06005N, 12005-12005Q és 

18005-18005Q), 
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o vízszintesen telepített vízelvezető idomok egyoldalú csőcsatlakozással 
(0600M, 1200M és 18000M), ill. többoldalú csőcsatlakozással (06009, 12009 
és 18009) 

 
A csőösszekötő idomok a beépítésnek megfelelően lehetnek: 
 

o függőleges elhelyezésnél: 
 

 egyenes csőösszekötő idomok, 
 T-idomok, 
 Y-idomok, kettős Y-idomok,  
 keresztidomok, 
 egyoldalú csőösszekötő idomok, 
  olyan idomok, ahol a kimenő csatlakozások száma kisebb, mint a 

bemenőké. 
 

A csőösszekötő idomok kialakítása – a beépítési igényeknek megfelelően - 
változatos, a 6”, 12”, 18” méretű vízelvezető csövekhez, és esetenként a 3” 
és 4” méretű csatornacsövekhez kialakított csatlakozásokkal. 

 
o vízszintes elhelyezésnél:  

 
 6”-os:  keresztidom, dupla Y-idom 
 12”-os:  90 o-os, T-idom, kereszt idom 

 

 PVC és ABS alapanyagú bekötő idomok (egyenes összekötő, könyök, elágazó idom, 
végelzáró stb.), melyek a megfelelő méretű, 3” és 4” -os PVC csatornacsövekhez 
csatlakoztathatók. 

 
A termék alkotóelemei, alapanyagai és azok fő jellemzői:  
 

Jellemző Jellemző érték 

Alkotóelem: vízelvezető csövek 

alapanyag 
- sűrűség 
- MFR (190oC/2,16 kg) 
- szakítószilárdság 
- szakadási nyúlás 

HDPE 
957 kg/m3 

0,46/10 min 
30 MPa 
1100 % 

Alkotóelem: geotextília 

alapanyag 
PP 

nem szőtt  

négyzetmétertömeg  ≥110 g/m2 

max. szakítószilárdság 
hosszirányban/keresztirányban 

≥0,455 kN/m 

szakadási nyúlás 
hosszirányban/keresztirányban 

>50 % 

kötések, varratok széles sávú 
szakítószilárdsága trapéz 
módszerrel 
hosszirányban/keresztirányban 

≥0,2 kN/m 
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Jellemző Jellemző érték 

dinamikus átszakítási ellenállás 
CBR (50 mm) 

≥1,33 kN 

permittivitás 2 s-1 

vízáteresztőképesség 5689 l/min/m2 

látszólagos nyílásméret 0,2 mm 

UV ellenállás 70 %/500h 

 
A termék részletes adatait tartalmazó „Multi-Flow Product Catalog” című gyártói katalógus az 
ÉMI Nonprofit Kft-nél dokumentálásra került. 

 
1.3. A termék tervezett felhasználásának a leírása 

 
Szikkasztórendszerek építése: sportpályák, lovassport pályák, rekreációs területek, 
lakóterületek, mezőgazdasági felhasználás (kertészetek, állattartó telepek), burkolt 
útfelületek alatt, vasúti pályák alatt, építési területeken, bánya, meddőhányók, 
hulladéktárolók csurgalékvíz elvezetése, víz és veszélyes folyadék tárolók alatti szellőztetés, 
és szivárgásjelző rendszer. 
 
A drénrendszer kialakítása az alkalmazási terület, a helyi körülmények és a gyártó előírásai 
figyelembevételével - hidraulikai számítások alapján - a tervező feladata és felelőssége. 
 
Tűzvédelmi osztály szempontjából a termékeket ott alkalmazzák, ahol azok felhasználását 
műszaki előírás kifejezetten engedélyezi. 

 
2. ALAPVETŐ TERMÉKJELLEMZŐK, TELJESÍTMÉNY ÉS ÉRTÉKELÉSI MÓDSZEREK 
 
2.1. Mechanikai szilárdság és állékonyság 
 
  ― 
 
2.2. Tűzbiztonság 
 

Alapvető jellemző Teljesítmény Értékelési módszer 

Termékkód: Multi-Flow drénrendszer 

tűzvédelmi osztály NPD* MSZ EN 13501-1:2019 

 * NPD (No Performance Determined) – nincs meghatározott teljesítmény 
 
2.3. Higiénia, egészség és környezetvédelem 
 
  ― 
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2.4. Biztonságos használat és akadálymentesség 
 

Alapvető jellemző Teljesítmény Értékelési módszer 

Termékkód: Multi-Flow drénrendszer 

max. vízáramlási kapacitás  
150 mm kifolyási hosszon  
- vízszintes elrendezésben 
 
- függőleges elrendezésben 
 

 
 

> 2500 l/h (> 40 l/min) 
 

> 4700 l/h (> 78 l/min) 
(29 gpm/ft*) 

Egyedi módszer** 

síkbeli vízáramlás 6”-os vízelvezető cső esetén 
kifolyási hossz: 150 mm 

vízszintes elrendezésben 
- csőközépig 
- teljes keresztmetszetben i=0,1 

 
> 90 l/h 

> 2500 l/h 

függőleges elrendezésben 
- 1 cső esetén 
- 2 cső esetén 
- 3 cső esetén 
- 4 cső esetén 
- 5 cső esetén 

 
> 150 l/h 
> 900 l/h 

> 1900 l/h 
> 3000 l/h 

> 4700 l/h (> 29 gpm/ft)* 

rövid idejű nyomószilárdság, 
vízszintes elrendezés 

≥ 0,2 MPa 
(6000 psf)* 

Egyedi módszer** 
F = 180 mm x 170 mm 

1 mm/min 
(MSZ EN 826:2013 

figyelembevételével) 

rövid idejű összenyomódás 
maximális teher esetén, 
vízszintes elrendezés 

< 10 mm 
< 30 % 

* A jellemző értékek a műszaki adatlappal összhangban angolszász mértékegységben is szerepelnek. 
** Az egyedi módszert leíró vizsgálati eljárást az ÉMI Nonprofit Kft-nél dokumentált vizsgálati 
jegyzőkönyv tartalmazza. 

 
2.5. Zajvédelem 
 
  ― 
 
2.6. Energiatakarékosság és hővédelem 
 
  ― 
 
 
2.7. A természeti erőforrások fenntartható használata 
 
  ― 
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3. A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉVEL ÉS ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

KÖVETELMÉNYEK  
 
3.1. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer(ek)  
 

Az 1999/472/EK bizottsági határozat alapján,  
a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti: 
 
(4) rendszer.  

 
3.2. A gyártó feladatai 
 
3.2.1 Üzemi gyártásellenőrzés (ÜGYE) 

 
A gyártó köteles olyan ÜGYE rendszert kialakítani, dokumentálni és működtetni, mely 
biztosítja, hogy a beépítésre kerülő termékek teljesítménye igazolható módon folyamatosan 
megfelelnek jelen NMÉ-ben megadott értékeknek.  
 
Az a gyártó, melynek a minőségirányítási rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek, és azt 
kiegészíti a jelen NMÉ-ben előírt, az üzemi gyártásellenőrzésre vonatkozó követelményekkel, 
úgy tekinthető, hogy az üzemi gyártásellenőrzési rendszere megfelel a követelményeknek. 
 
A termékre vonatkozóan a gyártó feladata olyan üzemi gyártásellenőrzési rendszer 
kialakítása, működtetése, illetve ellenőrzése, mely a termékek teljesítményének állandóságát 
biztosítja. 
 
Az üzemi gyártásellenőrzési rendszernek tartalmaznia kell: 
- az eljárás keretében szükséges feladatokat és ezek felelősét, 
- a személyzet képzettségére és oktatására, a gyártó- és vizsgálóberendezésekre, az 

alapanyagokra, a beszállított termékekre, a gyártási folyamatra, a felmerülő nem 
megfelelőségek és reklamációk kezelésére és az üzemi gyártásellenőrzési rendszer – 
gyártó általi - felülvizsgálatára vonatkozó szabályozást,  

- az üzemi gyártásellenőrzés keretében végzett vizsgálatok eredményeinek értékelését a 
teljesítményértékelés eredményeinek összevetésével. 

- az üzemi gyártásellenőrzés keretében – a gyártásellenőrzés vizsgálati terve szerint – 
végzendő vizsgálatokat, melyek gyakoriságára és vizsgálati módjára vonatkozó 
követelményeket az alábbi táblázat tartalmazza. 

 
A vizsgált termékjellemzők Vizsgálati módszer Minimális vizsgálati gyakoriság 

alapanyag HDPE 
gyártói specifikáció 

ellenőrzése 
szállítmányonként 

tömeg méréssel (±5%) műszakonként 
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3.2.2 A termék teljesítményének értékelése 

 
Jelen NMÉ a termék teljesítmény értékelésének tekintendő a 305/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete 1.6 pontja figyelembevételével, ezért a 
gyártónak ezt a feladatot már nem kell elvégeznie. 

 
3.2.3. Teljesítménynyilatkozat kiállítása 

 
A gyártó által kiállítandó nyilatkozatnak - pontokba szedve - a következőket kell tartalmaznia: 
- a nyilatkozat azonosítószámát, 
- a terméktípus egyedi azonosító kódját, 
- az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetését vagy rendeltetéseit, 
- a gyártó nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét, illetve bejegyzett védjegyét, valamint 

értesítési címét, 
- adott esetben a meghatalmazott képviselőnek a nevét és értesítési címét, 
- az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló 

rendszert vagy rendszereket, 
- az NMÉ-t kiadó szervezet megnevezését és az általa kiadott NMÉ azonosítóját, 
- a 2. fejezetben szereplő teljesítményértékeket, 
- az alábbi mondatokat: 

 Az A-12/2020 számú NMÉ 1.2. pontjában meghatározott termék teljesítménye 
megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  

 E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a teljesítménynyilatkozatban 
meghatározott gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) a felelős. 

- a gyártó (vagy meghatalmazott képviselő) nevében és részéről aláíró személyt 
(név/beosztás), 

- helyet/dátumot/aláírást. 
 
 
4. MELLÉKLETEK 

 
― 

 

Az NMÉ-t készítette: 
Kőszegi Lászlóné 

műszaki értékelő mérnök 

Szakmailag ellenőrizte és jóváhagyta: 
Lőrinczné Srőt-Takács Kornélia 

termékmenedzser 

 

 


