Sieć Badawcza Łukasiewicz lnstytut Mechan izacii Budown ictwa
iGornictwa Skalnego

PoL6Ht CtftrEUtrt
A

rBIovrAcJ

I

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, tel. (+4822) 843 27 03
tel. (+43221843 02 01, fax. (+4322) 843 59 81, e-mail: imb@imbigs.pl
Łu

kasiewicz

zAKŁAD

cERTYFIKAcJl

W

KAToWlcAcH

Al. Wojciecha Korfantego 193 4,40-157 Katowice, tel. (+4832) 258 05 72

AC 065

IMtsiIS

KRAJ o\,l/Y c E RTYFI KAT zGoDNoŚc
ZA}<ŁADoWEJ KoNTRoL| PRoDU KcJ

Nr

065

-

UWB

-

l

l

014

Zgodnie zrozporządzeniem Ministra lnfrastruktury iBudownictwaz dnia 17 |istopada2016 r. w sprawie
sposobu dek|arowania właŚciwoŚci uzytkowych wyrobow budow|anych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budow|anym (Dz. U' z 2016 r., poz' 1966 z poin. zm.) niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu
budowlanego:

Roztwor asfaltowy do gruntowania betonu pod nawierzchnie mostowe
RoztwÓr asfaltowy do gruntowania modyfikowany szybkoschnący
JARLEP GM
objętego krajową oceną techniczną

:

Nr IBDIM-KOT-202010517 wydanie

1

wprowadzonego do obrotu pod nazwą |ub znakiem firmowym producenta:

,,IZOLACJA - JAROCIN'' S.A.
ul. Poznanska 24-26, 63-200 Jarocin
i produkowanego

w

zakładzie produkcyjnym

,,lzoLAcJA - JAROCIN" S.A.

u!. Poznanska 24-26, 63-200 Jarocin
Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 2ł,
dotyczące oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
użytkowych, w odniesieniu do właściwości
użytkowych wyrobu określonych w wyzej wymienionej krajowej ocenie technicznej są stosowane
oraz, Że zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.
Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy W dniu ,16 |ipca 2020 r. pozostaje

waŻny do dnia
22 czerwca 2025 r. pod warunkiem, Że krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji sta|oŚci
właŚciwoŚci uiytkowych, sam wyrÓb budow|any i warunki jego wytwarzania nie u|egną istotnej zmianie,
orazŻe nie zostanie on zawieszony Iub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyfikującą wyroby.
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oddziału Zamiejscowego w Katowicach
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dr hab. inż. lreneusz Baic
prof. !MBiGS
Katowice, dnia 16 lipca 2020

r.

WaŻnośćniniejszego certyfikatu moie byĆ potwierdzona pod numerem telefonu wskazanym w nagłÓwku'

