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GERTYFIKAT ZGODNOSGI
ZA}<LADOWEJ KONTROLI PRODU KCJ I
1497-CPR-91 lzKPl0gol
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
z p62. zm. (Rozporzqdzenie CPR), niniejszy certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego:

r.

elementy murow€ ( kategoria | )
z betonu kruszywowego
pnzeznaczone do stosowania we wszystkich formach Scian budynk6w
stosownie d,r deklarowanych wla6ciwo6ci wyrob6w

(wykaz wyrobow w zalqczniku stanowiEcym integralnq czg6c certyfikatu)
wprowadzane do obrotu

pzez

Przedsiqbiorstwo Produkcj i Beton6w

,,PREFBET"
Spolka z o.o.

ul. Kolgjowa 17
wyprod ukowane w zakladzie:

jw.
Niniejszy certyfikat potwierdza,

ze wszystkie

postanowienia dotyczqce oceny

i

weryfikacji stato6ci

wla6ciwoSci u2ytkowych, okre6lone w zalqczniku ZA normy:

EN 771 -3:2011
(odpowiednik krajowy: PN-EN 771 -3:20111
w systemie 2+ sE stosowane oraz2e

zakladowa kontrola produkcji spelnia wszystkie wymagania okre5lone powy2ej.
Niniejszy certyfikat obowiqzuje od dnia 15.07.2016r.4) i pozostaje wa2ny tak dlugo, dop6ki metody
badafi i/lub wymagania dotyczqce zakladowej kontroli produkcji, zastosowane do oceny wla6ciwoSci
uzytkowych zadeklarowanych charakterystyk, zawarte w zharmonizowanej normie oraz sam wyr6b i warunki
jego wytwazania w zakladzie nie ulegnq istot

Kierownik
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Warszawa, aktualizacja dnia 15.07.2016r.

tI
ICiMB

1487-cPD-9112KPrc93)
a)Ninieiszy, zaktualizowany certyfikat od dnia 15.07.2016r. zastgpqje
-certyfikat
systemu zaklado{rej
ceMkacji
zdnia27.06.2012r. istanowi potwierdzenie udzielonej w dniu-i+Ji.ioOgr.
kontroli produkcji.
Aktualizacja dotyczy zmiany podstawy prawnejoraz adresu siedziby Jednostki Certyfikujqcej'
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ZALACZNTK NR 1

do
C

ERTYF I KATU

1 487

.CPR-91 IZKP IO9'I

wykaz wyrob6w objgtych ceftyfikatem jw.:
elementy murowe z betonu kruszywowego

nazwa handlowa

wymiary

lmml

wytrzymalo66
na Sciskanie
I N/mm2]

Bloczek betonowy b-6

380x240x120

15

Bloczek betonowy b-6

380x240x140

16

Bloczek betonowy b-4

240x240x140

15

Bloczek betonowy z wkladkq
izolacyjnq Termobloczek

400x240x200

15

Pustak betonowy PS 24

500x240x240

4

Pustak betonowy Ergobloczek

380x240x1 90

10

Kierownik

tek. Prof. IC|MB

Warszawa. dnia 1 5.07.201 6r.

