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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ZA}<LADOWEJ KONTROLI PRODU KCJI
1487 -CPR-g/ZKPlos')
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego iRady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
z p62. zm. (Rozporzqdzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi siq do wyrobu budowlanego:

r.

elementy murowe (kategorta t)
z autoklawizowanego betonu kom6rkowego
przeznaczone do stosowania we wszystkich formach Scian budynk6w
stosownie do deklarowanych wla6ciwo6ci wyrob6w

(wykaz wyrobow w zalqczniku stanowiEcym integralnq cze66 certyfikatu)
wprowadzane do obrotu przez'.

Przedsiqbiorstwo Produ kcj i Beton6w

,,PREFBET''
Spolka z o.o.

ul. Koleiowa 17
18-411 Sniadowo
wyprodukowane w zakladzie.

jw.
Niniejszy certyfikat potwierdza,

2e wszystkie postanowienia dotyczqce oceny

wla6ciwoSci u2ytkowych, okre6lone w zalqczniku ZA normy:

i

weryfikacji

staloSci

EN 771 -4:20'11+A1 .2015
(odpowiedn ik krajowy: PN-EN 77 1 -4+ A1 : 201 5-1 0)
w systemie 2+ sq stosowane oraz2e

zakladowa kontrola produkcji spelnia wszystkie wymagania okre5lone powy2ej.

Niniejszy certyfikat obowiqzuje od dnia 24.05.2017r. i pozostaje wa2ny tak dtugo, dop6ki metody
badaf i/lub wymagania dotyczqce zaktadowej kontroli produkcji, zastosowane do oceny wla6ciwo6ci
uzytkowych zadeklarowanych charakterystyk, zawarte w zharmonizowanej normie oraz sam wyr6b i warunki
jego wytwarzania w zakladzie nie ulegnq istotnej zmianre.
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4Niniqszy, zaktr,ralizow€rny certyfikat od dnia 24.05.2017r, zastgpuje certyfikat
1487-CpR-8tZKprcSo)
z dnia 15.47.2016r. istanowi potwierdzenie udzielonej w dniu 14.06.2005r. certyfikaoji systemu zakladowej
kontroli produkcji,
Aktualizaeja dotyczy zmiany dokumentu odniesienia bqdqcego podstawq udzielenia certyfikacji.
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ZALACZN|K NR 1
do
C E RTYF I KATU 1 487 .CPR-8/ZKPI05')
wykaz wyrob6w objgtych certyfikatem jw.:
elementy murowe z autoklawizowanego betonu kom6rkowego

ggsto56

wytrzymalo66
I N/mm']

450

25

EAN

25

600

30

odchylki
wymiarowe
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in

nych

Witek, Prof. IC|MB

