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Jednostka not1ńkowan a nr l43 4
02-699Warszawa, ul. Kłobucka 23 A

cERTYF!KAT zGoDNoŚcl
ZAKŁADoWEJ KoNTRoLl PRoDU KcJ l

't434-CPR-0060
Zgodnie zRozporządzeniem Par|amentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 30512011zdnia 9 marca 2011 r

(Rozporządzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi Się do Wyrobu budow|anego :

(nazwy hand|owe, rodzaj osnowy, rodzal pow.łoki oraz zastosowanie Wyrobow Wymieniono W Załączniku
do certyfikatu)

produkowane przez'.

,,IZOLACJA.JAROC I N'' S.A.
uI. Poznańska 24.26, 63.200 Jarocin

w zakładzie prod ukcyjnym .

,,IZOLACJA.JAROC I N'' S.A.
uI. Poznańska 24.26, 63.200 Jarocin

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze Wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji sta,łoŚci
właŚciwoŚci uzytkowych, okreŚ|one w ZałąCzniku ZA normy :

EN 1 3959:2004, EN 1 3969:20041 A1:2006
(PN-EN 13969:2006, PN-EN 13969:2006/A1 12007)

W Systemie 2+ w odniesieniu do właściwoŚci uzytkowych okreŚlonych w niniejszym certyfikacie Są
stosowane orcz, Że

zakładowa kontroIa produkcji spełnia Wszystkie wymagania określone dla tych właściwości
użytkowych.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 25 sierpnia 2006 r. lako 1434-CPD-0060, zosta'l
znowe|izowany w dniach 16 czerwca 2008 r. oraz 27 paŹdziernika 2015 r ' i pozostaje waŻny, dopÓki nie
zmienią się metody badań i/|ub wymagania dotyczące Zakładowej kontro|i produkcji, zawarte
w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny właŚciwoŚci uzytkowych zadekIarowanych
charakterystyk oraz sam Wyrob i warunki jego wytwazania nie ulegną istotnej zmianie
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POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A.

Gdańsk, dnia 27 paŹdziernika 204 5 r

oDDZ|AŁ W GDAŃSKU, 80-286 Gdańsk, u| Jaśkowa Do|ina 81

PoLsxrE CENTBUM
AKnEDYTAcJ I

AC 013



POLSKIE CENTRUM BADAN I CERTYFIKACJI S.A.
02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 23 A

zAŁĄczN|K Do CERTYFIKATU zcoDNoŚcl
ZAKŁADoWEJ KoNTRoLl PRoDU KcJ l

1434-CPR-0060
Wydanie A z dnia 27 paŹdziern|ka2015 r.

Certyfikat dotyczy następujących wyrobow :
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T - tektura budowlana

PC
POLS(IE CENTNUM

AxREDYTACJI

Gdańsk' dnia 27 paidziernlka 201 5 r'

oDDz|AŁW GDAŃSKU, 80.286 Gdańsk, u| JaŚkowa Do|ina 81

Tablica 1. Wyroby do izolacji przeciwwilgociolvej - Typ A

L.p. Nazwa handlowa wyrobu
Rodzaj
osnowy

Rodzaj
powtoki

Papa asfaltowa izolacyjna l/333 / Papa asfaltowa izolacyjna R333 nackt T

z Papa asfaltowa izolacyjnall400 lPapa asfaltowa izolacyjna R500 nackt T

Symbole

AC O,I 3


