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KRAIOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
ZAKŁADOWEI KONTROLI PRODUKCII

Nr AC 15B-UWB-Z6OO
Zgodnie z z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania właŚciwoŚci użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
poz.1966), niniejszy cerĘfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
nabazie styropianu

o nazwie handlowej "CEKOL TERMO S" , tynkiem mineralnym

ETIcs_EPs- EN 1 3 4 99 -2,5 -F -lz-PBz,oo

System "CEKOL TERMO S" został sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ognia przez ściany [NROJ zgodnie
Z normą PN-B-02867:1990 + PN-B-O2867:!990/Az1:2001 [dotyczyuziarnienia > 1,5 mm oraz grubości warstwy
izolacji termicznej 20+200 mm]

Opis składu zewnętrznego systemu ocieplenia został opisany w załącznlku do niniejszego certyfikatu

obiętego PolsĘ Normą wyrobu:

PN-EN L3499:2OO5
wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

CEDAT Sp. z o.o.
ul. Budowlanych I9,80-29B Gdańsk

i produkowanego w zakładach produkcyinych:

CEDAT Sp. z o.o.
ul. Budowlanych L9,B0-29B Gdańsk;

Oddział Bełchatów ul. Zakładowa 9, 97-427 Rogowiec

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikajqce z krajowego systemu 2+, doĘczqce oceny
i weryfikacji stałoŚci właŚciwości użytkowych, w odniesieniu do dekląrowanych właściwości uzytkowych wyrobu zwiqzanych
z jego zamierzonym zastasowaniem, sq stosowane oraz, że

zakładowa kontrola produkcii spełnia mające zastosowanie wymagania.

Niniejszy cerĘfikatwydany po raz pierwszy w dniu 27,08,2018 f, pozostaje ważny dopóki zastosowana Polska Norma
wyrobu, metody oceny i weryfikacji stałoŚci właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie
ulegnq istotnej zmianie, oraz Że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowanq jednostĘ certyfikujqcq wyroby.
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nabazie styropianu
o nazwie handlowej" CEKOL TERMO S "

1. W skład zewnętrznego zespolonego systemy ocieplania (ETICS) na bazie styropianu
o nazwie handlowej "CEKOL TERMO S" odmiana z tynkiem mineralnym wchodzą:

. Zaprawa klejąca do przyklejania płyt styropianowych do podłoża o nazwie handlowej - "CEKOL
TERMO S]-"

. PłyW styropianowe zgodne z Wmaganiami normy PN-EN 13163 oraz własnościami opisanymi
kodem: EPS - EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-DS(NJ2-TR100 - Wrp s 0,5 kg/m2 - deklarowany opór
cieplny nie mniejszy niż 1,00 m2 K/W. Klasa reakcji na ogień co najmniej E o nazwie handlowej
"EPS 040 Fasada"

. Klej do zatapiania siatki wzmocniony włóknami o nazwie handlowej - " CEKOL TERMO 52"
o Siatka z włókna szklanego "PRAXA", gramatura I45 g/mz o rozmiarze oczek 5 x 5 mm
. Środek gruntujący pod masę tynkarską o nazwie handlowej - "CEKOL GB-B7"
o Tynk mineralny o nazwie handlowej - "CEKOL C-35" o strukturze ,,baranka"

o uziarnieniach 1,5mm i 2,5mm oraz o strukturze ,,gładki" o uziarnieniu 0,5mm

System, dla którego połączenie z podłożem jest zapewniane przez zaprawę klejącą. W systemie mogą
być stosowane dodatkowo łączniki mechaniczne.
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