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GAMYBOS KOTROLĖS SISTEMOS SERTIFIKATAS

Nr.. 1020 –

 

CPD –

 

020-018439

Remiantis 1988 metų

 

gruodžio 21 dienos Europos Bendrijos Tarybos direktyva

 

89/106/EEB

 

dėl valstybių

 

narių įstatymų

 

ir kitų

 

teisės aktų, susijusių

 

su statybos produktais (Statybos produktų

 

direktyva –

 

SPD), 
derinimo su pakeitimais, padarytais 1993 metų

 

liepos 22 dienos Europos Bendrijos Direktyva 93/68/EEB, 
nustatyta, kad statybos produktą:

PRODUKTAS
Išorinė

 

termoizoliacinė

 

kompozicinė

 

tinkuojama sistema –ETICS: KREISEL Wärmedämm-System MW-M, 
MW-SA, MW-SO, MW-SISI

tipas/variantas: ETICS, šiltinimas –

 

Mineraline akmens vata

pateikta

 

gamintojo
UAB „KREISEL VILNIUS“

Adresas:

 

Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius, Lietuva

pagaminta

 

gamykloje

Gamintojas:

 

UAB „KREISEL VILNIUS“
Adresas:

 

Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius, Lietuva
Užsakymas:

 

Z020070378

gamintojas pateikia vidaus gamybos kontrolės skyriui bei tolimesniems gamykloje paimtų

 

pavyzdžių

 

bandymams pagal numatytą

 

bandymų

 

planą, ir kad notifikuota įstaiga
Prahos Statybos technikos ir bandymų

 

institutas
atliko pradinį

 

gamyklos ir vidaus gamybos kontrolės patikrinimą

 

bei atlieka pastovią

 

vidaus gamybos 
kontrolės priežiūrą, vertinimą

 

ir tvirtinimą.

Šis pažymėjimas patvirtina, kad visos sąlygos, susijusios su vidaus gamybos kontrolės atestacija, nustatytos 
dokumente

ETA-07/0188

yra įvykdytos ir kad produktas atitinka visus nurodytus reikalavimus.
Šis pažymėjimas pirmą

 

kartą

 

išduotas 2007 metų

 

liepos

 

31 dieną

 

ir galioja, kol bus atlikti svarbūs sąlygų, 
nustatytų

 

atitinkamose suderintose techninėse specifikacijose, gamykloje esančių

 

gamybos sąlygų

 

arba pačios 
vidaus gamybos kontrolės pakeitimai. 

Notifikuotos įstaigos antspaudas

Ceske Budejovice, Gruodžio 31, 2007

Milan Palka
Notifikuotos įstaigos vadovo pavaduotojas
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ES ATITIKTIES SERTIFIKATAS

Nr.. 1020 –

 

CPD –

 

020-019065

Remiantis 1988 metų

 

gruodžio 21 dienos Europos Bendrijos Tarybos direktyva

 

89/106/EEB

 

dėl valstybių

 

narių įstatymų

 

ir kitų

 

teisės aktų, susijusių

 

su statybos produktais (Statybos produktų

 

direktyva –

 

SPD), 
derinimo su pakeitimais, padarytais 1993 metų

 

liepos 22 dienos Europos Bendrijos Direktyva 93/68/EEB, 
nustatyta, kad statybos produktą:

PRODUKTAS
Išorinė

 

termoizoliacinė

 

kompozicinė

 

sistema

KREISEL Wärmedämm-System PS-M, KREISEL Wärmedämm-System PS-S, 
KREISEL Wärmedämm-System PS-SA, KREISEL Wärmedämm-System PS-SO, 

KREISEL Wärmedämm-System PS-SISI
tipas/variantas: ETICS, šiltinimas –

 

Polistirenu, kuriam keliami priešgaisriniai saugos reikalavimai

pateikta

 

gamintojo

UAB „KREISEL VILNIUS“
Adresas:

 

Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius, Lietuva

pagamino
Gamintojas:

 

UAB „KREISEL VILNIUS“
Adresas:

 

Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius, Lietuva
Užsakymas:

 

Z020070378

gamintojas pateikia vidaus gamybos kontrolės skyriui bei tolimesniems gamykloje paimtų

 

pavyzdžių

 

bandymams 
pagal numatytą

 

bandymų

 

planą, ir kad notifikuota įstaiga
Prahos Statybos technikos ir bandymų

 

institutas
atliko pradinį

 

gamyklos ir vidaus gamybos kontrolės patikrinimą

 

bei atlieka pastovią

 

vidaus gamybos kontrolės 
priežiūrą, vertinimą

 

ir tvirtinimą.

Šis pažymėjimas patvirtina, kad visos sąlygos, susijusios su vidaus gamybos kontrolės atestacija, nustatytos 
dokumente

ETA-07/0311

yra įvykdytos ir kad produktas atitinka visus nurodytus reikalavimus.
Šis pažymėjimas pirmą

 

kartą

 

išduotas 2007 metų

 

spalio 31 dieną

 

ir galioja, kol bus atlikti svarbūs sąlygų, 
nustatytų

 

atitinkamose suderintose techninėse specifikacijose, gamykloje esančių

 

gamybos sąlygų

 

arba pačios 
vidaus gamybos kontrolės pakeitimai. 

Notifikuotos įstaigos antspaudas

Ceske Budejovice, Gruodžio 31, 2007

Milan Palka
Notifikuotos įstaigos vadovo pavaduotojas
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