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CERTYF|KAT ZGoDNosc| ZAKŁADoWEJ KoNTRoLl PRoDUKCJ|

Nr 1454-CPR-1001
Zgodnie z Rozporządzeniem Par|amentu Europejskiego i Rady ( UE ) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ( Rozporządzenie cPR ), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budow|anego

Elastyczne wyroby wodoch ron ne.
Wyroby asfa|towe na osnowie do pokryć dachowych.
użytkowe izamieęone zastosowanie
Wykaz cełtyfikowanych wyrobów, właściwości
okreśIono w Załączniku do Cełtyfikatu
wyprodukowanego przez

,,IZOLACJA - JAROCIN '' S.A.
ul. Poznańska 24-26, 63 - 200 Jarocin
w zakładzie produkcyjnym

IZOLACJA . JAROCIN '' S.A.
ul. Poznańska 24-26. 63 - 200 Jarocin
,,

Niniejszy ceńyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości
użytkowych, okreś|onew załączniku ZA normy
właściwości

PN-EN 13707+A2:2012
lDT. EN 13707 :2004+A2:2009
w systemie 2+ w odniesieniu do właściwości
użytkowych określonych w niniejszym ceĄrfikacie
są stosowane oraz , Że

zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określoned!a tych

właściwości
użytkowych

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pienruszy w dniu 17.03.2014r. i pozostaje ważny, dopóki
nie zmienią się metody badań i/|ub wymagania dotyczące zakładowej kontro|i produkcji, zawarte
użytkowych zadek|arowanych
w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny właściwości
zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrÓb budow|any i warunki jego wytwarzania nie u|egną
istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony |ub wycofany przez jednostkę
ce ńyfi kującą zakładową kontrolę produ kcj i.

inŻ. Piotr Pyka
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inŻ |reneusz Baic
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DYREKTOR

oddziału Zamiejscowego MBiGS
w Katowicach
I

Katowice, dnia 17 marca 2014
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zAŁĄczNlK Do CERTYFIKATU zGoDNoŚG| ZAKŁADoWEJ KoNTRoLl PRoDUKcJl
Nr 1 454 - CPR - {001, wydanego w dniu 1T marca 2014

r.

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW
Wydanie Nr 04, data wydania: 24.08.2017

r.

IZOLACJA - JAROCIN '' S.A.
u!. Poznańska 2Ł26,63 - 200 Jarocin

Producent

,,

Zakład produkcyjny

,,IZOLACJA - JAROCIN '' S.A.
ul' Poznańska 2Ł26,63 - 200 Jarocin
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lnformacja doĘcząca statusu wazności ceĄfikatu oraz aktua|nościzałącznika tvlykazu ceńyfikowanych
wyrobÓw, zamieszczona jest na stronie www. imbigs.pl '
Wydanie nr 04 z dnia 24.08.2017 r.
Zastępuje wydanie nr 03 z dnia 09.03.2016 r.
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zAŁĄczN|K Do cERTYFIKATU zcoDNoŚcl złxrłoowEJKoNTRoL| PRoDUKcJl
Nr 1454 -CPR-1001

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA

I GORNICTWA SKALNEGO
Jednostlo NĄfikowana Nr 1454
Biuro Gertyfikacji w Katowicach

WYKM CERTYF|KoWANYCH WYRoBÓW
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Pzeznaczenie : Do wykonywania pokryć jednowarstwowych
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Nazwa handlowa wyrobu: Papa rsfaltowa zgrzewalna podkładowa na tkaninie szklanej
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Wydano po raz pieruvszy : 17.03.2( ,::-:
Ostatnia zmiana : ---------------------
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Zastępuje Wydanie nr 03 z dnia 09'03.2016 r.
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Do wykonywania pokryć dachowych jako warstwa podkładowa.
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Wydanie nr 04 z dnia 24.08.2O17

Pzeznaczenie
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jako warstwa wierzchnia w systemach wie|owarstwowych.
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Nazwa handlowa wyrobu: Papa i rsfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowle
z włÓ kniny poliestrowej JARPLAST FORTE PYE PV200 S52
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CentraIny ośrodek Badawczo . Rozwojowy
Przemysłu lzolacji Budowlanej
Biuro Certyfikacji

Al. W. Korfantego 193 A ,40 - 157 Katowice, Poland
Jednostka Notyfikowana Nr / Notified Body No. 1486

AC 065

Ec - GERTYF|KAT ZAKŁADoWEJ KoNTRoLl PRoDUKcJl
EC _ CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL
Nr / Alo. 1486 - CPD - O2O4

Zgodnie z DyreKywą Rady 89/106/B|/G z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zb|iŻenia pzepisÓw ustawowych,
wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się do wyrobów budow|anych (Dyrektywa
Wyroby Budow|ane Iub CPD), z póżniejszymi zmianami, stwierdza się' Że wyrób budow|any
In compliance with the Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and
administrative provisions of the Member Sfafes relating to the construction products (Construction Products Directive or
CPD), as later amended, it has been stated that the construction product

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacii przeciwwilgociowej
łącznie z wyrobami asfaltowymi do izo|acji przeciwwodnei częśc.podziemnych.
Fbrtble sheefs for waterproofing. Bitumen damp proof sheets including bitumen basement
tanking słreets.
Wykaz certyfikowanych wyrobów określono w Załączniku do certyfikatu
The list of certified products is speci/Ted in the Annex to the Certificate

wyprodukowany przez I produced by the manufacturer

IZOLACJA - JAROCIN '' S.A.
ul. Poznańska 24.26, 63 - 200 Jarocin
,,

w zakładzie I in the factory

IZOLACJA - JAROCIN " S.A.
u!. Poznańska24.26, 63 - 200 Jarocin
,,

i zakładowej kontro|i produkcji oraz
przez producenta zgodnie z
prowadzonych
produkcyjnym,
pobranych
prÓbek
w
zakładzie
uzupełniającym badaniom
usta|onym p|anem badań, oraz notyfikowana jednostka Nr 1486 - coBR PlB Biuro Ceńyfikacji - przeprowadziła

został poddany przez producenta wstępnym badaniom typu wyrobu
wstępną inspekcję zaRadu produkcyjnego

i zakładowej kontro|i

produkcji oraz prowadzi ciągły nadzÓr' ocenę

i akceptację zakładowej kontro|i produkcji.
is submittćd by the manufacturer to the initiat type-testing of the product, a factory production control and to the fufther
tified body No. 1486 - C)BR
testing of samples taken at the factory in accordance with a
duction control and performs
plB diuro Cettyfikacji
has pertormed the initial inspection of the
the continuous surveillance, assessmenf and approval of the factory

prescńb
fa

-

Niniejszy ceńyfikat stanowi poświadczenie, ze wszystkie postanowienia dotyczące oceny zakltadowE kontro|i

produkcji, opisane w załączniku ZA do normy
This certificate attesfs thaf all provisions concerning the attestation of factory production control described in Annex ZA of
the standard

PN-EN 13969:2006 + PN-EN 13969:2006141:2007
lDT. EN 13969:2004 + EN 13969:20041A1:2OOG

zostały zastosowane
were applied,

Ceńyfikat zos
waŻńy tak dł

i pozostaje

ub warunki

Informacja
produrc.li w z
dotycząca sta
long as the
This ceftificate was first issued on 4 June 2008, was updah
conditions laid down in the harmonized technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or
the FpC itself are not modified signiticantly. The intormation concerning validity of the ceftificate is placed on:
www.

c

ob r pi b.

kat ow i c e. p I

Mariusz Brzeziński

Piotr Pyka

Q.st
E

Katowice, dnia 29 grudnia 2O1O r
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Ec.

COBR PIB

- Biuro Certyfikacji
Al. W. Korfantego 193 A,40-157 Katowice, Poland
Jednostka Notyfikowana Nr / Notified Body No. '1486
Producent
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Złt.4cztrllx Do l Auuex ro
CERTYF|KATU ZAKŁADoWEJ KoNTRoL| PRoDUKCJ| l Ec_ cERTlFlcATE oF FA?T)RY PRoDUcTtoN coNTRoL
Nr / lVo. 1486 - CPD - 0204

lzoLAcJA. JARoc|N '' s.A.
ul. Poznaliska 24-26,63- 200 Jarocin

IZOLACJA - JAROCIN " S.A.
Pozna ska24-26,63- 200 Jarocin

Zakład produkcyjny / Factory:,,
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Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa zgrzewa |na na osnowie z włÓk niny
Product Trade Name: JARPLAST FORTE PYE PV 200 S52
Wydano po raz pierwszy / First lśsued. 0446-2008
Ostatnia zmiana / Last updated :
29-12-2010
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