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Zgodnie

z

Rozporzqdzeniem Parlamenlu Europejskiego i Rady ( UE ) Nr 305/20.11 z dnia
cPR ), niniejszy ceńyfikat odnosi się do Wyrobu budow|anego

9 marca 2011 r, ( Rozpoządzenie

Elastyczne wyroby wodoch ron ne.
Wyroby asfa|towe na osnowie do pokryć dachowych.
użytkawe izamiełzone zastosowanie
Wykaz certyfikowanych wyrobow, właściwości
do
Certyfikatu
okreśIono w Załączniku
wyprodukowanego przez

,,.ZOLACJA . JAROCIN '' S.A.
ul. Poznańska 24-26,63 - 200 Jarocin
w zakttadzie produkcyjnym

IZOLACJA - JAROCIN '' S.A.
u|. Poznańska 24-26,63 - 200 Jarocin
,,

Niniejszy ceńyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości
użytkowych, okreś|onew załączniku ZA normy
właściwości

PN-EN 13707+A2:20'12
lDT. EN 13707 :2004+A2 :2009
uzytkowych okreś|onych w niniejszym certyfikacie
w systemie 2+ w odniesieniu do właściwości
są stosowane oraz , ie

zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określonedla tych

użytkowych
właściwości

Niniejszy certyfikat został wydany po raz pienruszy w dniu 17.o3.2014r. i pozostaje wazny, dopóki
nie zmienią się metody badań i/|ub wymagania dotyczące zakładowej kontro|i produkcji, zawarte
użytkowych zadek|arowanych
w zharmonizowanej normie, zastosowane do oceny właściwości
jego wytwarzania nie u|egną
warunki
zasadniczych charakterystyk oraz sam wyrób budowlany i
istotnej zmianie oraz pod warunkiem, że nie zostanie zawieszony |ub wycofany przez jednostkę
ce ńyfi kującą zakładową kontro|ę produkcji.
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100{, wydanego w dniu 17 marca 2014 r.

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBOW
Wydanie Nr 04, data wydanta:24.08.2O17

r.

IZOLACJA - JAROCIN '' S.A.
ul. Poznańska 2Ę26,63 - 200 Jarocin

Producent

,,

Zakład produkcyjny

,,IZOLACJA - JAROCIN '' S.A.
ul' Poznańska 2Ł26,63 - 200 Jarocin
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Informacja dotycząca statusu waŹnościceńyfikatu oraz aktua|noŚci załącznika lvlykazu ceńyfikowanych
wyrobÓw, zamieszczona jest na stronie www. imbigs.p|

Wydanie nr 04 z dnia 24.08.2017 r.
Zastępuje wydanie nr 03 z dnia 09.03.2016 r.
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Zastępuje wydanie nr 03 z dnia 09.03.2016 r.
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pokryĆ jednowarstwowych Iub jako warstwa wierzchnia w systemach wie|owarstwowych.
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Do wykonywania pokryÓ dachowych jako warstwa podkładowa.
1000

Wydanie nr 04 z dnia 24.08.2017 r.
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Wydano po raz pienivszy : 17.03.2014 r.
Ostatnia zmiana : ----------------
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Nazwa handlowa wyrobu: Papa asfa|towa zgrzewa|na podkładowa na tkaninie szk|anej

JARPLAST PYE

statyczne

WytrzymałośÓ

kierunek
wzdłuŻ

oonow|.

Pzeznaczenie : Do wykonywania

odpornoŚÓ
na obciążenie

wzd|luŻ

Nezwa hand|owa wyrcbu| Papa asf.|tow.
w|e|zchn|.go klyci. n.
'dr:owe|n.
z rł{Óknlny po||..t'owel
JARPLAST FoRTE PYE PV200 s52
Wydano po raz pienłszy : 17 '03.2014 r'
Ostatnia zmiana : ----------------
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