Zalďaďy

Bada i AtestaciiuZBToM''

im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o,

Katowice

od lS99 r.

It B&gve 17, 4G3U Kďsv*ten, el. : 0048 32 2%9 257, wqt.
tayfclr.A048322569305,e{aitzstn@acm,klďrolrlice-com.p|

ul. Ks. Bpa

l2r,

ZLKÍ'LÍ'CERTYFIKÁCJI

KRAJoWY CERTYFIKAT zGoDNoŠct
Nr 106Í10

Zgďnie z Ustarr4 z dnia 16 rnri tnia Ňo4 t. o c/yÍfuh b'dowlanych (Dz.U. z 2ffi4 r. Nr 92 poz. 88l) oraz Ro4orz$zeniami:
Ministra m'asrutory z dnia ll sierpnia 2ffi4 t. w spmawie spo6 fi[. dektamlrania zgďno ci wyÍ ily h&wlanycb oraz
sposfu znakowania i6fu znakiem hmg.hÍym (Dz.U. z 2ffi4 r. Nr l98 pz. 2a4\ i Ministra Budownictwa z ,lnia n gÍDdnia
2006 r' m*ni4i$yn Íszpffzsmie w ryawie spocob
dektsíovraniá zgodrcšci YryÍ w mv'hÍych oraz ryos r
pz 1782), stlyieÍdza sie' ae wyn b budmvlany:
znakomnia ich znekiem burdowlanjrm (Dz.U- z 2oo6 r. Nr 245'ť
Pr?ty ď{r{gk w*lcffiinc Ee gonps žebrowan o šr. r$+32
ze stali w gat nBíX}w, do zbrojenia betollu.
Symbol

SWW:

Bsr

Tp (oeniany);

0454-I,0455-1, 0455-2

t

ilprowdzoÍy do obrotu pnzez:
FE*ONAAOT,SXA S.A"
ut Mikolmsh 31, 41-{Xl Myshice
p'r'o&rkoumny przez:

pnŮmystovÁ

finlpcl< ŽnLnzÁnNY, es.
m r*nrnc-sten uĎsro, cz

1Úol}' 739

ďšsBcpblikr

yzaklu|Áe1

pnŮlrysr,ovÁ

TŘI!ÍECIÚ Žnr.nzlnnY, a.*

1lm0' 739 zo

rŘnrrc _stmÉ ldsm,

CzeskeBepublika

zostď poddaryprr@ pťo ffinta zxnarcj komdipo ecji oraz uaryehi4iaqauba&ntomp*ÚÉe* @ranychw nkleldgie
proO*cyj:nym, prou/dzoilym przez pro loenta zgodnie z ustalomym plmemba& Jednoe&* drredytwana * z+tladry
i At sttrji -zEToM' im" Prcť' F. Star a w Katwicac;h $p. z o.o-, ZÁrrjd certlfikacji
!r rarneh systelnu oo Nty zgodnošci l* - przeprowadzila w*wne badanira typu v/yrohr' T6Ísn4inspokcj9 zakladrr produkryjnego

ffi

-

iz*lafurcjkontloliproelkqiio azproeyadzisďyada ť,oocryiak sac&zatbaovrrejkontroliprodukcjiiManiasdaŽomrc
pl ue* p*ranyct w zklarlzie prodrrkcyjÍym' w obÍocie lub na budowie.
Ninitjszy owt5firat potTvbÍdza' Že wyÍ e rpelnir wyn*girr

,r

zr

rrte w: PN-l$to 693$2!19fi+Ák

Ninicjrzy ertyÍikeÍwržny Ícct w okresie od 20.0B.2010 r. do ilr.m.ill3 r., o ile uazna jest ponolara ryecyfikacja tochniczna
a wpft spetnia jej qmpnla onaz nie ďeg*y istotÍym zffiiánffi: tJrp wyrŇL wanrnki i miejse prod*cji a tnkte s5nstem

zakldovÉj konfuoli

pror

cji.

I{atorrics, dnila 20 sierpnia 2010 r.

