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KRAJ OWY

G E RTYF

I

KAT ZGODNOSCI

ZAI<LADOWEJ KONTROLI PRODU KCJ I
008-uwB-3g lzKPllg
Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wla6ciwo6ci uzytkowych wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966), niniejszy certyfikat odnosisig do wyrobu budowlanego:

pustaki stropowe typu SKB
z autoklawizowanego betonu kom6rkowego

slu2qce do wykonywania strop6w ggsto2ebrowych zespolonych
objgtego Polskq Normq wyrobu:

PN-B 19504:2004
wprowadzonego do obrotu pod nazwq lub znakiem firmowym producenta:

Przedsiqbiorstwo Produ kcj i Beton6w

,,PREFBET"
Spolka z o.o.

ul. Kolgjowa 17
18-4'11 Sniadowo
i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

jw.
Niniejszy certyfikat potwierdza, 2e wszystkie postanowienia, wynikajqce z krajowego systemu 2+,
dotyczqce oceny i weryfikacji staloSci wla6ciwoSci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych
wla5ciwoSci uzytkowych wyrobu zwiqzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, sq stosowane oraz,
ze

zakladowa kontrola prod u kcji spelnia majqce zastosowanie wymaga n ia.

nz pierwszy w dniu 13.07.2018r. pozostaje wa2ny dop6ki zastosowana
Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stalo6ci wlaSciwo6ci uZytkowych, sam wyrob
budowlany iwarunkijego wytwarzania nie ulegnq istotnejzmianie, oraz2e nie zostanie on zawieszony
Niniejszy certyfikat wydany po

lub cofniqty przez akredytowanq jednostkq certyfikujqcq wyroby.
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dr in2. Pawel Pichniarczyk
Warszawa, dnia 1 3.07.201 8r.
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