I)EKI.ARACJA WlдsClWosCl UZYтKOWYCH

l. Niероwtагzаlпу kod identyfikacyjny typu: Mats of glass wool

пг

09-DoP-20 l9/0512j

M-ll

2. Zаm\еrzопе zastosowanie: izolacja cieplna w budownictwie

Вiаlоrusi
з. Рrоduсепt: OJSC Glassworks NЕМдNо ul. Korzuka 8, Berezovka, Lida, Grоdпо,23l306 Republika
4. UpowaZniony przedstawiciel: Nie dotyczy
5. Systern ocetry i weгyfikacji wlaýciwoýci u2ytkowych: System

EN

6. Nоrr-па zhaгmotrizowana:

Jednostka notyfikowana:

l3lб2:20l2+Аl:20l5

l
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Nr l397, Statybos Produkcijos Sertifikavirno Сепtrаs - SPSC, Linkmenu str. 28

LT-082 l 7 VlLN l US, Lithuania
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Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie doryczy

ъ
Wiaýciwoýci u2ytkowe оkrеýlопеgо powy,zej wугоЬu sQ zgodne z Zestawem deklarorvanych wlaýciwoSci uzytkowych.
iem 1t tL,1 llr j05 ]0 l l па
Niniejsza deklaracja wlaýciwoSci uzytkowych wydana zostaje zgodnie
wyiEczllQ oclpowiedzialnoýё producenta оkrеýlопеgо powyzej

W irnieniu producenta podpisai(-a):
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