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BIURO CERTYFIKACJI W KATOW!CACH

CERTYF|KAT zcoDNoŚcl znrcŁADoWEJ KoNTRoLl PRoDUKCJ!

Nr 1454-CPR-1001

Zgodnie z Rozporządzeniem Par|amentu 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 asfa|towe na osnowie do pokryć dachowych.

Wykaz ceftyfikowanych wyrobów, właściwości uźytkowe i zamiełzone zastosowanie
określono w Załączniku do Ceftyfikatu

wyprodukowanego przez

,, IZOLACJA - JAROGIN '' S.A.
u!. Poznańska 24-26,63 - 200 Jarocin

w zakttadzie produ kcyj nym

,, IZOLACJA . JAROCIN '' S.A.
ul. Poznańska 24-26,53 - 200 Jarocin

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

PN-EN '.13707+A.2:2012
f DT. EN 13707:2004+72'2999

w systemie 2+ w odniesieniu do właściwości uzytkowych okreś|onych w niniejszym ceĄrfikacie
są stosowane araz , Że

zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania okreś!one d|a tych
właściwości użytkowych

Niniejszy ceńyfikat został wydany po raz pienlvszy 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 użytkot'vych zadek|arowanych
zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i warunki jego wytwazania nie u|egną
istotnej zmianie oraz pod warunkiem, Że nie zostanie zawieszony |ub wycofany p|zezjednostkę
ceńyfi kującą zakładową kontrolę produkcji.
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klasa kPa N/50mm N/50mm N/5Omm % mm Kg N

Nazwa handlowa vvyrobu: Papa i

Supet

Wydano po raz pierwszy:30.10.2(
Ostatniazmiana: ------------------

rsfaltowa wierzchniego krycia
BIT SBS

Długośc [m]: 15 Szerokośc [m]: 0'99 Grubośc |mm|:2,2!0,4

19 r. Przeznaczenie : Do wykonywania pokryc dachowych jako warstwa wierzchnia.

NPD 10 50r40
50t40

300 r 250

500 t 2s0

600 ! 300

s00 r 300

30 r 15

30 r 15

h= 400
metoda A

5

metoda B

200 ! 150

200 r 150

-20 100 r 10

E

Wydanie nr 08 z dnia 30.10.2019 r.

Zastępuje wydanie nr 07 z dnia 12'09.2018 r.
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