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KRAJOVVY CERTYF| KAT ZGODNOŚCI

zAKŁADotfirEJ KoNTROLI pRoDuKcJl
Nr 086-UWB-090
Zgodnie zrozpouądzeniem Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania właściwości
uźytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń ścian
zewnętrznych budynków

KABE THERM RENO

zamiezone zastosowanie: do wykonywania ociepleń ścianzewnętrznych budynków nowo wznoszonych

bez istniejącego ocieplenia; do wykonywania drugiej warstwy ocieplenia na ścianachjuż
ocieplonych, jeżeli istniejące ocieplenie wymaga renowacji lub ścianawymaga zwiększenia izolacyjności termicznej
(złożony zestaw izolacji.cieP|nei","T,:f"l3ilillJHi)l},5łff)J.[l:"?iHiitts§:b
do izolacji cieplnej są
i użytkowanych,

skład zestawu KABE THERM RENO oraz sposób mocowania pzedstawiono w Tabeli 1 |C|MB-KOT-2O18/0050)
objętego krajową oceną techniczną:

ICIMB-KOT -2018/0050 wydanie

1

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

Farby KABE Polska Sp.z o.o.
uI.

Sląska 88 . 40-742 Katowice

i produkowanego w zakładach produkcyjnych:

Farby KABE Polska Sp. z o.o.

ul. Sląska 88 . 40-742 Katowice
Wola Batorska 457 - 32-007 Zabierzów Bocheński
Niniejszy ceńyfikat potwierdza,

źe wszystkie

postanowienia, wynikĄące

z

krajowego systemu

2+,

dotyczące oceny i weryfikacji stałościwłaściwościużytkowych, w odniesieniu do właściwościużytkowych
wyrobu określonychw wyżej wymienionej kĘowej ocenie technicznej, są §tosowanie oraz, że
zakładowa kontrola p rod u kcj i s pełn ia mające zastosowan ia wymagan ia.
Niniejszy ceńyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 18.01.2019 r. pozostaje ważny do dnia 20.12.2023 r.,
pod warunkiem, ze kĘowa ocena techniczna, metody oceny iweryfikacji stałościwłaściwości
użytkowych,
sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotniej zmianie, o|az że nie zostanie on
pzez akredytowaną jed nostkę ceńyfi kującą wyroby,
zawieszony lub
kierownik
Ośrodka Ceńyfikacji i Normalizacji

2), Z?ł,D;
Piotr Zapolski

Kraków, dnia 18 stycznia 2019 roku
Ważnośćniniejszego ceńyfikatu może być potwierdzona tel. 012 683 79 15,

