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BIURO CERTYFIKAGJI W KATOWICACH

oERTYF|KAT zcoDNoŚcl znxŁADoWEJ KoNTRoLI PRoDUKoJ|

Nr 1454-CPR-1001

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r' ( Rozpoządzenie CPR ), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budow|anego

Elastyczne wyroby wodoch ron ne.
Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych.

Wykaz ceftyfikowanych wyrobów, właściwości użytkowe i zamiełzone zastosowanie
określono w Załączniku do Cełtyfikatu

wyprodukowanego przez

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

w zakładzie produ kcyj nym

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

Niniejszy ceńyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości
właściwości uzytkowych, okreś|one w załączniku ZA normy

PN-EN 13707+A2:20'12
lDT. EN 13707 :2004+ A2:'2009

w systemie 2+ w odniesieniu do właściwości użytkowych okreś|onych w niniejszym cerbrfikacie
są stosowane oraz , ze

zaktadowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone d|a tych
właściwości uzytkowych

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, zawańe
w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny właściwości użytkovvych zadek|arowanych
zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budow|any i warunki jego wytwazania nie u|egną
istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie zawieszony |ub wycofany przez jednostkę
certyfi kującą zakładową kontro|ę produ kcj i.

Pv!." dr inż. lreneusz Baic

KIEROWN DYREKTOR
oddziału Zamiejscowego I MBiGS

w Katowicach
Biura Ceńyfikacjiw

Katowice. dnia 17 marca2014 r
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Jednostka Notyfikowana Nr 1454
Biuro Certyfikacji w Katowicach
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Nazwa hand|owa Wyrobu: Papa asfa|towa zgrzewa|na podkładowa
JARPLAST Zielony Dach PYE PV200 S40

Dtugośc [m]: 7'5 SzerokośĆ [m]: 0'99 GrubośĆ [mm]: 4,0 ! 0,2

Przeznaczenie : Do wykonywania pokryc dachowych jako warstwa podkładowa oraz do pokryÓ pod uprawy roŚ|inneWydano po raz pierwszy : 26.0'l.20'18 r.

400 r 200

600 r 200

800 r 200

600 r 200

40 r 10

40 r 10

250 ! 100

250 r 100

Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfaltowa wierzchniego krycia
EXTRA PRIMO S22 SBS

DługoŚĆ [m]: 15 Szerokośc [m]: 0'99 GruboŚĆ |mm]: 2,2 ! 0,4

Przeznaczenie : Do wykonywania pokryĆ dachowych jako warstwa wierzchniaWydano po raz pierwszy: 30.10.2019 r.

600 r 300

500 r 300

30 r 15

30 r 15

200 r 150

200 r 150

Wydanie nr 08 z dnia 30.10.2019 r.

Zastępuje wydanie nr 07 z dnia 12.09.2018 r.
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