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Nr 008-UWB-186
Zgodnie zrozporządzeniem 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 zpożn. zm.), niniejszy ceńyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

Zestaw wyrobów do wykonywania ociepleń

KABE THERM SG

przeznaczony do stosowania jako izolacja cieplna stropów od strony sufitów np. w garażach, parkingach, piwnicach,
w budynkach nowo wznoszonych i użytkowanych, w zamkniętych lub otwańych pomieszczeniach nieogzewanych,
nad którymi znajdują się pomieszczenia o wyższej temperatuze; stropy mogą być wykonane z wyrobów murarskich
lub betonu (wylewanego na budowanie lub w postaci elementów prefabrykowanych)
s

(w skład zestawu wchodzą fabrycznie produkowane płyty z wełny mineralnej;
kład ze stawu wy ro bów
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objętego krajową oceną techniczną:

|CIMB-KOT -2021 10132 wydanie

1

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

Farby KABE Polska Sp. z o.o.
ul. Sląska 88 . 40-742 Katowice

i produkowanego w zakładach produkcyjnych:

rarĘy KABE Polska Sp. z o.o.

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

że wszystkie

postanowienia, wynikalące

z

krajowego systemu

2+,

dotyczące oceny i weryfikacji stałościwłaściwościuzytkowych, w odniesieniu do właściwościuzytkowych
wyrobu określonych w wyzej wymienionej krajowej ocenie technicznej, są stosowanie oraz, że

zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowania wymagania.
Niniejszy ceńyfikat wydany po ruz pienłszy w dniu 04.05.2021 r. pozostaje ważny do dnia 20.04.2026 r.,
pod warunkiem, źe krajowa ocena techniczna, metody oceny iweryfikacji stałościwłaściwości
użytkowych,
sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotniej zmianie, oraz że nie zostanie on
zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę ceńyfikującą wyroby.
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Działu Ceńyfikacji i Normalizacji
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Piotr Zapolski

Kraków, dnia 4 maja 2O21 roku
Ważnośćniniejszego ceftyfikatu może być potwierdzona tel, 012 683 79 15.

