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F E L H Í V Á S

Kedves Hölgyem vagy Uram, aki a 652-es szoba ajtajáról szíveskedik periodikusan eltávolítani az oda 
kiragasztott papírt! 

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy szobánk ajtajáról több ízben eltávolításra került az ott cellux 
technológiával rögzített, számunkra komoly eszmei értéket hordozó, minden tekintetben nagy jelentőségű 
papír alapú adathordozó. (a továbbiakban: papír) Ha a papír(ok) eltávolítása tűzvédelmi okból történt, 
ajánlom szíves figyelmébe az alábbi bekezdést:

„Az ajtók szerkezetét nem befolyásoló, külső felületi rétegként kezelendő a  
lakószobák ajtajára ragasztott papír. A tűzbiztonsági besorolást nem 
befolyásolja a legfeljebb 2 MJ/m2 fajlagos égéshővel rendelkező, legfeljebb 
0,45 mm vastagságban alkalmazott réteg. Mivel a papír égéshője 16,75 
MJ/kg, és a tipikus fénymásolópapír 80g/m2-es, így az egy négyzetméterre 
jutó égéshő 1,34 MJ/m2, ami a megengedett határon belül van. Viszont  
ügyelni kell arra, hogy nem lehet több rétegben papírokat felrakni, illetve  
nem lehet nehezebb papírt (kartonpapír, hullámpapír) alkalmazni.”

Amennyiben ezen idézet hitelességét Ön vitatja, kérem szíveskedjék a Kollégium portáján érdeklődni, 
ahol az üzemeltetés minden bizonnyal készséggel és hitelt érdemlően tájékoztatja Önt az ajtóra ragasztott 
papír tűzvédelmi szempontból történő jelenlegi megítéléséről.

Mindezen ismeretek fényében nyomatékosan kérem Önt, sürgősen fejezze abba az ajtóról a papír 
letépéses, vagy egyéb anyagleválasztó technológiával történő eltávolítását. Abban az esetben, ha a tépés 
nem tűzbiztonsági indíttatással vagy egyéb alapos okból történt és a papírok eltávolítására irányuló 
tevékenységét beszüntetni nem hajlandó, kénytelenek leszünk Ön ellen lépéseket foganatosítani.

Ha Ön a kiragasztott papírok tartalmát sérelmezi, jelezze ezt felénk; az AStech ügyfélszolgálata 
nyitvatartási időben minden nap rendelkezésére áll, ahol – bízunk benne, hogy – mindkét fél számára 
előnyös megegyezés születik. Munkaidőn kívül is megkereshet, központi irodánk a headquarter@astech.hu 
e-mail címen érhető el.
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