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MAB I S Z T E RM É K - M E G F E L E L Ő S É G I A J Á N L Á S

Bizottsági ülés ideje Ajánlás lejárta
2017. december 14. 2022. december 31.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTT-
SÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: Garware PET, India
Avery Dennison Hanita, Izrael

Termék forgalmazó: K+R Kereskedelmi Kft.
H-1195 Budapest, Hofherr Albert utca 3/a.

Telefonszám: +36-1/410-7611
Fax: +36-1/410-7611

E-mail: info@kpluszr.hu
Honlap: www.kpluszr.hu

Kapcsolattartó: Gyarmati János
Beosztás: alkalmazott

A vizsgálati eljárás alapja:
- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 12600:2000 fólia vizsgálati szabvány;
- MSZ EN 356:2000 magyar (DIN 52 290 német) dobásállóság-, és áttörésbiztosság-

vizsgálati szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény;
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Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BI-
ZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumen-
tumokba, tanulmányozták a bemutatott biztonsági üvegfóliák jellemzőit, technikai paramétereit,
megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás üvegfóliákra kidolgozott
előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Az ablakfólia önmagában rács kiváltására nem alkalmas! Egyedi biztosítói kockázat-elbírálással az
ablak-fóliák esetenként elfogadhatók a részleges mechanikai védelem alkotó elemeként a rács he-
lyettesítésére, elektronikai jelzőrendszerrel kombinálva. E kockázatvállalási feltételt a biztosítótár-
saságok saját szabályzatukban rögzítik. Az ablakfóliák alkalmazásának lehetőségéről biztosítási
szerződéskötéskor a szerződő feleknek kell megállapodni.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

- lakossági felhasználás esetén legalább 4 mm, míg közületi alkalmazás esetén minimum
6 mm vastagságú üveglapra kell a fóliát felhelyezni. Termo üvegszerkezet esetén az ösz-
szes üvegvastagság a mérvadó;

- utólagos fóliázásnál a kerettől legfeljebb 1 mm illesztési hézaggal a telepítés szakszerű-
sége elfogadható;

- telepítéstől számítva a 15. naptól kezdve nyújt megfelelő védelmet a biztonsági fólia;

- kockázatvállalás időtartama a telepítéstől számított 10 év, ha a gyártás és a telepítés kö-
zötti idő nem hosszabb 1 évnél (amennyiben a gyártó cég nem vállal hosszabb idejű ga-
ranciát a termékre);

- fóliával szerelt üveg keretszerkezete nem lehet gyengébb ellenálló képességű, mint maga
az üveg;

- gyártó és forgalmazó által előírt szakszerű felszerelés biztosítása, mely szerint a kivitele-
zőnek rendelkeznie kell a MABISZ vizsgálatot kérő által kibocsátott és nyilvántartott
vizsga oklevéllel.
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Telepítői nyilatkozat:
Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt; a telepített, ajánlott termék előtti

négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Telepítés helye: ..................................................................................................................................

időpontja: ............................................................................................................................

Fólia gyártási ideje: ......................................................................................................................

mennyisége: ....................................................................................................................m2

Telepítő adatai: ............................................................................................................................. p. h.

Telepítői vizsgaoklevél száma: ...........................................................................................................

Egyéb: .................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besoro-
lása:

Termék Besorolás
□ SkyFol S12 (Hanita R32303) jelölésű 12 MIL vastagságú,

víztiszta biztonsági fólia 4 mm vastagságú üvegre tele-
pítve

P2A (A1) dobásálló fokozat
MSZ EN 356 (DIN 52 290) szabvány.

Egyedi elbírálás
A fólia esetenként elfogadható a rész-
leges mechanikai védelem kategóriájá-
ban a rács helyettesítésére, elektronikai
jelzőrendszerrel kombinálva, egyedi
elbírálással.

□ SkyFol S7 ECO (Garware 175 Micron Clear Safety Film)
jelölésű 175 mikron vastagságú, víztiszta biztonsági fó-
lia 6 mm vastagságú üvegre telepítve

P1A dobásálló fokozat
MSZ EN 356 szabvány.

Egyedi elbírálás
A fólia esetenként elfogadható a rész-
leges mechanikai védelem kategóriájá-
ban a rács helyettesítésére, elektronikai
jelzőrendszerrel kombinálva, egyedi
elbírálással.
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Termék Besorolás
□ SkyFol S7 ECO (Garware 175 Micron Clear Safety Film)

jelölésű 175 mikron vastagságú, víztiszta biztonsági fó-
lia 4 mm vastagságú üvegre telepítve

□ SkyFol S7 (Hanita R19801T) jelölésű 7 MIL vastagságú,
víztiszta biztonsági fólia 4 mm vastagságú üvegre tele-
pítve

1B1 fokozat
MSZ EN 12600 szabvány.

Egyedi elbírálás
A fólia esetenként elfogadható a rész-
leges mechanikai védelem kategóriájá-
ban a rács helyettesítésére, elektronikai
jelzőrendszerrel kombinálva, egyedi
elbírálással.

□ SkyFol SSI420 (Hanita R12122T) jelölésű 125 mikron vas-
tagságú, tükrös ezüst, hővédő biztonsági fólia 4 mm vas-
tagságú üvegre telepítve

□ SkyFol S4 (Hanita R12306T) jelölésű 4 MIL vastagságú,
víztiszta biztonsági fólia 4 mm vastagságú üvegre tele-
pítve

□ SkyFol M5 (Hanita R14811) jelölésű 125 mikron vastagsá-
gú, víztiszta biztonsági fólia 4 mm vastagságú üvegre te-
lepítve

□ SkyFol XT4M (Hanita R12106X) jelölésű 175 mikron vas-
tagságú, víztiszta biztonsági fólia 4 mm vastagságú üvegre
telepítve

□ SkyFol S4 ECO (Garware 100 Micron Safety Film) jelölé-
sű 100 mikron vastagságú, víztiszta biztonsági fólia 4
vagy 6 mm vastagságú üvegre telepítve

2B2 fokozat
MSZ EN 12600 szabvány.

Egyedi elbírálás
A fólia esetenként elfogadható a rész-
leges mechanikai védelem kategóriájá-
ban a rács helyettesítésére, elektronikai
jelzőrendszerrel kombinálva, egyedi
elbírálással.

□ SkyFol SDR635 (Hanita R170L5T) jelölésű 150 mikron
vastagságú, neutrális hővédő biztonsági fólia 4 mm vas-
tagságú üvegre telepítve

□ SkyFol SDR650 (Hanita R169L3T) jelölésű 150 mikron
vastagságú, neutrális hővédő biztonsági fólia 4 mm vas-
tagságú üvegre telepítve

Egyedi elbírálás
A fólia esetenként elfogadható a rész-
leges mechanikai védelem kategóriájá-
ban a rács helyettesítésére, elektronikai
jelzőrendszerrel kombinálva, egyedi
elbírálással.
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A MABISZ VKB a Garware PET és az Avery Dennison Hanita által gyártott, a K+R Kereskedel-
mi Kft. által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfo-
gadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ
VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgal-
mazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szö-
veggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2017. december 14.

..................................... ..................................... ....................................
UNIQA Bizt. Zrt. Colonnade Insurance S. A. MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

Magyarországi Fióktelepe MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.

..................................... ..................................... ....................................
GENERALI Biztosító Zrt.. GROUPAMA Biztosító Zrt. AEGON Magyarország Zrt.

..................................... ..................................... ....................................
ORFK CIG Pannónia EMABIT Zrt. ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.

........................ ..................................... ....................................
CIG Pannónia EMABIT Zrt. MABISZ VKB vezető.

KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület
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