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EC CERT'FICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

Nr / lVo. 1454 - CPD - 1006
198
ch,
iana

and administretive provisions of the MemberSfefes relefln1 1:;
Directive or CPD), as ldter amended, it has been stated that the construction product

Elastyczne wyroby wodochronne.
Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych.

Ftexibtesłleefs for waterprcofing. Reinforced bitumen sńeefs for roof waterprcofing.
Wykaz certyfikowanych wyrobów określono w ZaĘczniku do certyfikatu

The tist of cettifid products is specffied in tte Annex to the Ceftificate

wprowadzany do obrotu pftez I placed on the market by

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

produkowany w zakładzie l produced in the tactory

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

został poddany p|zę. producenta wstępnym badaniom produkcji oraz

uzupełniającyń badaniom próbek pobranych w zakładzie pr ducenta zgodnie
ltka Nr ńłva iGÓrnictwa

odukcyjnego i zakładowej kontro|i produkcji oraz prowadzi
lukcji.
,ł,,i,:!ł;:,:":,"&ni:ł:x,*il,:if,Z,:".:l;:łr:",tr
ńlining - has performed the initial inspction of the factory

and of the factory production control and peńorms the continuous surveillance, assessrnent and approval of the factory

production control.

Niniejszy ceńyfikat stanowi poświadczenie, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny zakładowej kontro|i

produkcji' opisane w ZaĘczniku ZA do normy.This 
celtificafe affesfs tńat all provisions concerning the attastation of factory production control dascribed

in Annex ZA of tha standard

PN-EN 13707+Mi2012
lDT. EN 13707 =2OM+A2:2009

zostały zastosowane.

16.2013r. i pozostaje wainy tak długo, dopóki warunki
echnicznej |ub warunki produkcji w zakładzie albo sam

ącym zmianom. |nformacja dotycząca statusu ważności

s volid es /ong as the conditions laid down in the hermonized

standard in reference or the manufactuing conditions in the factory ar the FPC itse/f are not modified significantly.

The information conceming validĘ of the ceftificate is placed on: www'imbigs.pt.
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zAŁĄczNlK Do Ec cERryF|KATU ZAKŁADoWEJ KoNTRoL| PRoDUKcJ|
ANNEX TO EC CERTIFICATE OF FACTORY PRODUCTION CONTROL

NR/NO.1454 -CPD-1006
UTYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW I LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

INSTYTUT MECHAN IZACJ I BUDOWNICTWA
I GÓRNIcTWA sKALNEGo

Biuro Certyfikacji i Aprobat
Technicznych w Katowicach

WodoszczeIność
Wate ightness

Reakcja na
ogie /
Reaction to fire

Wytrzymałośc
z|ączy na
oddzieranie
(max) I Peel
resisfance of
joint (max)
- zakład
podłużny /
side lap
- zakład
poprzeczny I
end lap

Wytrzymałośc
z|ączy na
ścinanie /
Shear
resistance of
joint
- zakttad
podłużny /
side lap
- zakład
poprzoczny I

end lap

Właściwości mechaniczne przy
rozciąganiu l tensile properties

odpornośc na
uderzenie /

Reslsćance ćo
tmpact

odporność na
obciążenie
statyczne /
Reslslance fo
static loading

Wytrzymałość
na rozdzieranie
(gwoździem) /

Reslsćance lo
tearing
(nail shank)
- kierunek

wzdttuf I
longitudinal
direction
- kierunek w
poprzek /

transverse
direction

Giętkość w
niskiej
temperaturze /

Flexibility at low
temperature

odpornośÓ na
slarzenr6
sztuczne /
Artiticial ageing
behaviour

max siła
rozciągająca /

maximum tensile
force
- kierunek wzdłuż
I longitudinal
direction
- kierunek w
poprzek /
transverse
direction

wydłuŹenie i
elongation
- kierunek
wzdlruŻ l
longitudinal
direction
- kierunek w
poprzek /

fransverse
direction

kPa klasa / class N/50mm N/50mm N/50mm -/o mm ks N "c
Nazwa handlowa wyrobu: Papa at

Product Tradę Name'' JARB|.]

Wydano po raz pierwszy / First isst
Ostatnia zmiana / Last updated : -

fa|towa zgrzewa|na wierzchniego krycia D.ługośc l Length [m]: 5,0 Szerokość t Width [mJ: 0,99 Grubośc t Thickness [mm]: 5,2 t' 15%
EKO PYE PV 250 S52

,ed:12Ą6-2013 Przeznaczenie : Do wykonywania pokryc dachowych jako warstwa wierzchnia.
lntended application : For roofing system as top layer.
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Wydanie nr I Edition no' 01 z dnia 12Ą6-2013

Zastępu'1e wydanie nr l Raplaces edition no. ---_--_.-_--__
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