
slEć BADAYtrcZA :
ŁUKASlEWICZ ^/-i-^ ! nstytut Celami ki

§9ż tHfilTli:,
02-676 Warszawa . ul. Postępu 9

zAl<ŁAD cERTYFlKAcJl l NoRMALlzAcJI
ul" Cementowa 8,31-983 Kraków

KRAJOVVY CERTYF|KAT ZGODNOŚCI
zAl<ŁADoWEJ KoNTRoLl PRoDU KcJl

Nr 008-UWB-1 18

Zgodnie z rozpouądzeniem Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 1 7 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania właściwości uźytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966), niniejszy ceńyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Zewnętrzny zespolony system ocieplania na styropianie
o zamiennie stosowanej nazwie

Zewnętrzny zespolony system ocieplania na styropianie PRESTIGE
o kodzie oznaczenia: ET|CS - EPS - EN 13499 - 1,25- F - l10 - PE500

(zamiezone zastosowanie: na zewnętznej powiezchni nowych lub istniejących ścian i/lub sufitów w celu
podwyższenia izolacyjności cieplnej)

objętego Polską Normą wyrobu:

PN-EN 13499:2005
wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

SKAŁA Tychy Sp. z o.o. Sp. K.
ul, Towarowa 23 . 43-100 Tychy

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

SKAŁA Tychy Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Towarowa 23 . 43-100 Tychy

Niniejszy ceńyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynik{ące z krajowego systemu 2+,
dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości uźytkowych, w odniesieniu do właściwości uźytkowych
wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem, są stosowanie olaz, że

zakładowa kontrola prod u kcj i s pełn ia mające zastosowa n ia wymagan ia.

Niniejszy ceńyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 19.02.2020 r. (zastępuje certyfikat Nr 151/1ŁZKP-087-04)
pozostaje ważny dopóki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny iweryfikacji stałości
właściwości użytkowych, sam wyrób budowlany iwarunki jego wytwarzania nie ulegną istotniej zmianie,
oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę ceńyfikującą wyroby.
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Kraków, dnia 19 lutego 2020 roku
. Ważność niniejszego certyfikatu może być potwieńzona tel. 012 683 79 15.


