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Zgodnie

z

ustawq

z dnia 16

kwietnia 20O4 r.

o wyrobach budowlanych

(Dz.U.04.92,887

z póź niejszymi zmianami) oraz

z rozPorzqdzeniem Ministra Infrastnlktury z dnia 71 sierpnia 2004 r. w sprawie deklarowania zgóanosĆi wyrobów budowlanych
oraz sPosobów znakowania ich znąkiem budowlanym (Dz. U.04.798.2047, Ż póź niejszymi zmianań| potwierilza się, ż e:

Zewnętrzny zespolony systemy ocieplania (ETIcs)
na bazie weł ny mineralnej
o nazwie handlowej "CEKOL TERMO \rV'z tynkiem mineralnym
*Podano wartoś ć minimalną,

ETICS-MW_EN

13

00

500_ 1,2*_F_I 10_PEz

System "CEKOL TERMo W" zostal sklasyfikowany jako nierozprzestrzeniający ogniaprzezś ciany
[NRo) zgodnie
normą PN-B-02867:1990 + PN-B-02867:1990/AzI:2001 (dotyczy uziarnienia > 1,,5 mm oraz gruboś ci-i.rt-yizolacji
termicznej20+200 mmJ
Z

OPis skł adu zewnętrznego systemu ocieplenia został opisany w zał ączniku do niniejszego certyfikatu

wprowadzony do obrotu i produkow any przezFirmę

CEDAT Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 19,80-298 Gdańsk
w Zakł adzie Produkcyinym

CEDAT Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 19,80-298 Gdańsk;
Oddział Beł chatów ul. Zakł adowa 9, 97-427 Rogowiec
speł nia wymagania okreś lonew

PN-EN 13500:2005
Prodacent wykonał wstępne badania Ę pu, wdroż ył zakł adowq kontrolę
pobrunych w zakł adzie produkqljnym, zgodnie z ustalonym planem badań,

produkcji i prowadzi badania próbek

zakł ad certyfikacji przeprowadził , w ramach oceny zgodnoś ci2+, wsąpnq inspekcję zawadu

wyrobu,

produkqĘ nego

zalł adowej kontroli produkcji oraz prowadzi ciqgĘ nadzór, ocenę i akceptaĘ ę zakiadówej kóntróii produkcii.
NiniejszY cerĘ fikat jest wqŻ ny, o ile waż na jest speqfikacja techniczna dla wyrobu, wyrób speł nia jej wymaganią oraz nie
ulegĘ istoffiym zmianom: Ę lp wyrobu, zakł adowa kontrola produkcji, warunki
i

i miejsce

produkcji_
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ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU ZAKŁADOWEI KONTROLI PRODUKCJI
Nr 2601

Zewnętrzny zespolony systemy ocieplania (ETICS)
na bazie weł ny mineralnej
o nazwie handlowej "CEKOL TERMO 1'V"
1. W skł ad zewnętrznego zespolonego systemy ocieplania (ETICSJ na bazie weł ny mineralnej,
o nazwie handlowej "CEKOL TERMO W", odmiana z tynkiem mineralnym wchodzą:

o

o

.

o
o
o
o

zaprawa klejowa do przyklejania pł yt izolacji termicznej do podł oż a
o nazwie handlowej - "CEKOL TERMO W1"
Pł yĘ zweł ny mineralnej zgodne zrymaganiami normy PN-EN t31,62 oraz wł asnoś ciami
w8 EN 13162-tolerancja dł ugoś ciorazszerokoś ci tZo/o,tolerancja gruboś ci -3 +1 mm- Su<Smm/m
- S-"* <Smm - DS(T+) - DS (THJ - CS(10/Y)10 -TR80 - 1,V,o . 3,0kg/mz - deklarowany opór
cieplny nie mniejszy niż 1,00 m2 K/W.
Klej do zatapiania siatki wzmocniony wł óknami o nazwie handlowej - "CEKOL TERMO W2"
Siatka z wł ókna szklanego "PRAXA", gramatura I45 g/mz oraz 165 g/mz

orozmiarzeoczek5x5mm

Środek gruntujący pod masę qmkarską o nazwie handlowej - "CEKOL GB-B7"
Tynk mineralny o nazwie handlowej "CEKOL C-35" o strukturze ,,baranka"
o uziarnieniach ]-,5mm i 2,5mm oraz o strukturze ,,gł adki" o uziarnieniu 0,5mm

System, dla którego poł ączenie z podł oż emjest zapewnian e przez zaprawęklejącą. W systemie mogą
być stosowane dodatkowo ł ączniki mechaniczne.

Dyrektor
Zakł adu Certyfikacii

Kf-.r*r>|"ł ,
Kamil PAWŁOWSK|
Warszawa, 2 wrześ nia2Ol3 r,

1/7

