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,,tzoLAcJA-JAROCtN" S.A.
Poznańska 24-26' 63-200 Jarocin
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Weryfikac]i stałości

EN 13707:2004+ A2:2009
(PN-EN 13707+42:2009)
w systern]e 2+ W odnesienu do Właścwośc
użytkowych okreś|onych w
slosowane oTaz. fe

n]n

eiszym certyfikac]e są
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zAŁĄczNlK Do cERTYF|KATU zcoDNoscI
zAKŁADoWEJ KoNTRoLI PRoDUKcJI
Wydanie A
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1434-CPR-0059
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za|ącznik do certyfikatu
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certyfikat dotycfy następu]ących WyrobóW
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Wyroby do pokryć daciowych

zabezo eczeń a oowerfc]rn

L.p.

z pap

asfatowych W systemach weow.rŚtwowych bez sla]ego .ęfkego

Narwa handlowa wy.obu
aLna

Papa asiaLtowa z!rzewa]na

werzchn eoo krycla JARB T PLUS G200 S42
W

erz!!]ęgo !yj]9!48Ę]]

]9!j1?

e!o kryca JARB TV80 s42
Papa aslaltowa rgrrelva na wieuchn e!o kry.a JARB TVEC S42 PRO
Pe...sfatowa forŹewa na lodkladowa JARB|T V80 s40
a"p'
'9 'e^l ż ooolJ.doIa |ĄoB|- DLUr 200 s10
"ł"@^"
Papa asfalowa forżewa n. pÓdkładolva JARB|T ELAST PY PV200 s35
ńa wieżĆhn

PV

asfatowafgrżewaiawerfchn

Papa
Papa asfa1ÓWa fqżewa na we2chn ego kryca JARB T ELAST PY PV 200 s52 PRo

P..a

asfa lowa

zoEe,a

na

^

i
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JARB T B NGO PY PV2OO S4O

ezclrn

JARBLT CO['IBO PYE PV25OS52
Paoa asfa towa zorzewa na werzchn
aŚfa towa 29rzewa na Werzchnlego klycia JARPLAST BRAVo PYE PV 200 s42
-Papa
V
Papa aŚf. towa z9rzewa na w erz.hń€9o.1ty9E!4BĘ!Ą9]j9!
Paoa asf. towa .odkladowa P,400/1200
Paoa asia iowa.ookładowa P]'100
Papa asf.lÓwa podkłedowa P/333

24j€

podk]adowa R 330 H

-b€Śandet

Óodkładowa R 500 H b€sandet

asiatcwa wielzchn eoo krvca W/400/1200 sta owa
Paoa aŚiaLtowa w e żĆh nieoo krvc a W]400 sfa E
Paoa as a|ta!]a w e|z.hńieoo krvĆ a W,'6.4
Paoa asfa towa Weżchnieoc łrvca \Ąry/64
P.pJ żs'a tow. tr]eEclrn
Papa asia tcwa pÓdkładowa P/64 / Pap..siaLtowa podkładowa V]3 besandeI
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Para asieltowa DodkładoWa PV/60

fu!4!dq

AN asfai oksydow€nyzWypełń 3czeń m ner.
AI/E asfa l modyikowany easjomerem z
wyperń

aĆfeń ń ner. ńyń

nyn

GV -Weon f !v]ók en sfk.nych
PV - wlok. na po estrolva

WPV -

W]Ókn na po jeslrowa

$zrnocn ooa lvlóknem
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