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CERTYFIKAT
STAT,OSfl WT,ASCIWOSO TJ ZYTKOWYCH

certificate of constancy of performance
Nr 1020-CPR-070030188

Zgodnie z Rozpozqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 3OS|2O11 z dnia 9 marca 2011 r.

(Rozpozqdzenie o wyrobach budow|anych a|bo cPR) wydaje sig niniejszy certyfikat d|a wyrÓb budowlany:

Plyta wiorowo-cementowa CETR|S@
nie nošne e|ementy do stosowania wewngtznego lub zewngtznego w suchym lub wilgotnym Šrodowisku,

gruboŠÓ p{yty. 16,0 mm
noŠne e|ementy do stosowania wewngtrznego lub zewngtrznego w suchym |ub wi|gotnym Šrodowisku,

grubošÓ ptyty > 16,0 mm

wprowadzony na rynek pod nazwq |ub spÓ|kq |ub markq ochronnq producenta:

CIDEM Hranice, a.s.
Skalní 1088

Hranice | . Město
753 01 Hranice, Republika Gzeska

REGON: 14617081

i wyprodukowany w zakladzie produkcyjnym:

CIDEM Hranice, a.s.
Dywizja CETRIS

Nová 223
753 01 Hranice, Republika Gzeska

Niniejszy certyfikat potwierdza, Že wszystkle postanowienia dotyczqce oceny i weryfikacji staNoŠci
w|aŠciwoŠci uzytkowych, okreŠlone w zatqczniku ZA normy

EN 13986:2004+Aí :2o15
wed|ug systemu 1 dla wNaŠciwoŠci wymienione w niniejszym certyfikacie zosta|y zastosowane oraz
Že za|dadowa kontrola produkcji u producenta zapewnia

staloéc wlašciwošci wyrobu budowlanego.

Niniejszy certyfikat zostal wydany po raz pierwszy w dniu 6 wrzeŠnia 2006 r. wed|ug cPD i

pozostaje waŽny, dopÓki nie zmienia sig norma zharmonizowana, wyrÓb budow|any, metody oceny
i weryfikacji sta|oŠci wlaŠciwoŠci uzytkowych i warunki jego wytwarzania w miejscu produkcji nie
u|egnq istotnej zmianie oraz pod warunkiem, Že nle zostanie waŽnoŠÓ niniejszego certyfikatu
zawieszona lub cofnigta przezjednostkg rÓb.

Pieczqtka Jednostki Notyfikowanej 1 020

Ostrava, 18 kwietnia 2016 r. mgr inz. Vojtěch
Zastqpca Kierownika Jednostki
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