
 MEGFELELŐSÉGI  TANÚSÍTVÁNY  

a MILESI – HYDROCROM kültéri vizesbázisú felületkezelő rendszereihez 
 

Tisztelt Felhasználó! 
 

     Köszönjük, hogy a MILESI felületkezelő anyagait tüntette ki bizalmával. Reméljük, hogy termékeink minden 
szempontból megfelelnek Önnek és az Ön megrendelőinek. 
 

     Magyarországi éghajlati viszonyok között a HYDROCROM kültéri vizesbázisú felületkezelő-rendszer 
éveken keresztül tartósan védi a kezelt faszerkezeteket, ha a felhasználás során betartják a 
felhasználási útmutatóban foglaltakat, és a felületeket rendszeres időközönkét megfelelő ápolószerrel 
kezelik. 
 

      Minden a MILESI s.p.a. által előállított faipari felületkezelő anyag folyamatosan ellenőrzött technológiában 
kerül előállításra. A gyártó cég rendelkezik az UNI EN ISO 9001 : 2000 minőségtanúsítványával, amely 96.132 
szám alatt lett bejegyezve. 
 

     A HYDROCROM kültéri felületkezelő rendszer az alábbi kettő (magyar és EU) tanúsítvánnyal rendelkezik: 
 

1.  Tanúsító szervezet neve: QUALILAKK – Festékipari Kutató Kft. 
 címe: 1108 Budapest, Venyige u. 3. 
 Megrendelő neve, címe: Milesi Kereskedelmi Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Sellő u. 8. 
 akkreditálási okirat száma: 501/0841 
 Termékek leírása: HYDROCROM lazúrrendszer (Kültéri vizes-diszperziós vékonylazúr XGT … 

(XHC 6) - rendszer). 
 Műszaki megfelelőség: A vizsgált rendszerek megfelelnek az MSZ EN 60068-2-2:1995, az MSZ 9640-

15:19800, az MSZ EN ISO 2813:2000, az MSZ 9640-22:1985 és az MSZ 9619-
3:1975 előírásainak. 

 Vizsgálóhely neve, címe: Lásd. Tanúsító szervezet 
 Utóellenőrzések módja, gyakorisága: Vizsgálólaboratóriumban, szükség szerint 
 Tanúsítvány érvényességi ideje: Meghatározatlan időre szóló. 
 Tanúsító személy neve és beosztása:: Konrád Györgyné – tudományos munkatárs, aláíró 
 Tanúsítvány azonosítási száma, kelte:: VL-80/01, 2001.12.11. 
 
2.  Tanúsító szervezet neve: CATAS SRL 
 címe: Via Antica, 33048 San Giovanni Al Natisone (UD) 
 Megrendelő neve, címe: Milesi SpA, Olaszország 20010 Bareggio, via Varese 2. 
 akkreditálási okirat száma:  
 Termékek leírása: HYDROCROM lazúrrendszer (Kültéri vizes-diszperziós vékonylazúr XGT 6+… 

(XHT 6+…) - rendszer). 
 Műszaki megfelelőség: A vizsgált rendszerek megfelelnek az EN 927-5/00 és az EN 927-4/00 

előírásainak. 
 Vizsgálóhely neve, címe: Lásd. Tanúsító szervezet 
 Utóellenőrzések módja, gyakorisága: Vizsgálólaboratóriumban, megbízás szerint 
 Tanúsítvány érvényességi ideje: Meghatározatlan időre szóló. 
 Tanúsító személy neve és beosztása:: Angelo Speranza – kutatómérnök, aláíró 
 Tanúsítvány azonosítási száma, kelte:: 15555/1, 15555/2, 15556/1, 15556/2, 2001.05.17. 
 
     A vizsgálatok alapján a kültéri bevonatok megfelelnek a hazai és nemzetközi előírásoknak is. 
 
 
 
 

További információ:   MILESI – ügyfélszolgálat: munkanapokon 8 – 16 óra között. 
Lásd lábsorban. 


