
CERTYFIKAT
UPRAWNIAJĄGY Do ozNAczANlA WYRoBu

ZNAKI E M BEzPlEczE ŃSTWA
gg/B/161)

wg Upu 5 normy PN-EN lso/lEc 17067:2014-01 ocena zgodności Podstawy ceffikacjiwyrabów oraz
wytyczne dotyczące programów ceffikacjiwyrobów oraz zgodnie z Programem Ceffikacji NCP'7

stwierdza się, że:

spełniają Wy
Technicznych"

zgodnie ze spr ddział Szkła l Mater|ałÓw
badari wykonany ii Szkła,

nr i data sprawozdan

cechy krytyczne:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - lnstytut Eeramiki i Materiat w Budowtanych
02-676 Warszawa, ut. Postępu 9

ZAKŁAD EERTYF|KAEJ! l NoRMALIZAEJI
02-676 Warszawa, ut' Postępu 9Łu]<asiewicz

lnstytut Ceramiki
i MateriatÓw
Budowtanyrh

Ceffikat

dotyczy wyłącznie egzempla
przedstawiony do badan wzÓr (

Prawo do posługiwania się certyfikate
wymaga zawartych w Pragramie cetafi,

pod warunkiem przestrze ia przez producenta
araz ww. Kryteriach Tech nicznych.

Z-ca Dyrektora oddzlału
Geramiki i Betonow

\(tl'ł-.\.*<- \#\-
Monika Malinowska

wprowadzone do obrotu przez:

ia Kryteriow

od 17 kwietnia 2020r.

robu posiadaj
iających

rłka z o. o.

t Ceramiki I Mate
lanych w Krak

verte!
Warsz awa, aktual tzacia dnia 1T,A4,2A2Ar.



Niniejszy zaktualizowany certyfikat od dnia 17'04'2020r. zastępuje cer$fikat 89/8/16 z dnia
16.10.2016r. i stanowi potwierdzenie udzielonej w dniu 03'10.2016r. ceńyfikacji uprawniającej do
oznaęania wyrobu znakiem bezpieczeństwa.



Sieć Badawcza Łukaslewicz - lnstytut Eeramiki i Materiatów Budowlanych
a2-676 Warszawa, ut' Postępu 9

ZAKŁAD cERwFlKAEJl l NoRMALIZAEJ!
a2-576 Warszawa, ut. Postępu 9Łukasiewicz

lnstytut feramiki
i Materiat w
Budowtanych

AC OO8

CERTYFIKAT
zGoDNosGl VVYRoBU z PoLsKĄ NoRMĄ

go/N/l61)
wg Upu 5 normy PN-EN lso/lEc 17067:2014-01 ocena zgodności Podstawy cerffikacjiwyrob w oraz

wytyczne dotyczące programÓw certytikacjiwyrob w oraz zgodnie z Programem Ceffikacji NCP'4

stwierdza się, Że:

izolacyj ne szyby zes polone
wprowadzone do obrotu przez.

P.W. LUMAG sp łka z o. o.
ul. Dobiegniewska 6

87-820 Kowal

wyprod u kowa ne W zakładzie:

jw.

PN_EN 1279-5:2018-08 Szkło w budownictwie-- Izolacyjne
szyby zespolone, Część 5: ocena zgadności

lnsĘtut Ceramlki i Materiał w Budowlanych oddział Szkła i
Materiał w Budowlanych w Krakowie, Zakład Technologii
Szkła, ul. Lipowa 3, 30-702 Krak w

050.R/V.1S.AK z dnia 07.08.2015r.

spełn iają Wymagan la no rmy:

zgodnie ze sprawozdaniem z
bada wykonanym przez.

nr i data sprawozdania:

GeĄfflkat ważny od 17 kwletnIa 2020r. do 15 października 202{r.

dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu posiadających identyczne właŚciwoŚci (parametry) jak
pzedstawiony do bada uz r (wzory) i spełniających wymagania określone powyżej.

Prawo do posługiwania się certyfikatem pozostaje w mocy pod warunkiem pnestrzegania przez producenta
wymaga zawartych w Programie ceffikacji NCP.4 oraz ww. normie.

Kierownika Ż-ca Dyrektora oddziału
Ceramiki i Beton w

\-.^"\-.- \"L,\^
Monlka Malinowska

Warszawa, aktualizacja dnia 1T -44.2$2$r.

vefte!



Niniejszy zaktualizowany ceńyfikat od dnia 'l7'04'202or. zastępuje certyfikat 90/N/16 z dnia

16.10.2016r' i stanowi potwierdzenie udzielonej w dniu 03.10.2016r. certyfikacji zgodności wyrobu z
Polską Normą.



Sieć Badawcza Łukasiewicz - lnstytut Eeramiki i Materiatów Budowlanych
02-676 Warszawa, ut. Postępu 9

ZAKŁAD EERWFIKAEJI l NoRMALlzAEJl
02-676 Warszawa, ut. Postępu 9

CERTYFIKAT
A}<ŁADoWEJ KoNTRoLl PRoDU KcJ I

siltzKPnł|
stwierdza się, że wyroby budowlane:

izolacyj ne szyby zespolone

wprowadzone do obrotu pzez:

P.W' LUMAG Społka z a. o.
ul. Dobiegniewska 6

87-820 Kowal

wyprodukowane w zakładzie:

jw.

został objęty przez producenta systemem zakładowej kontroli produkcji, a akredytowana jeonostka
Sieć Badawcza Łukasiewicz lnstytut Ceramiki i Materiał w Budowlanych ZAKŁAD
cERTYFlKAcJl l NoRMALlzAcJl - przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu i audit zakładowej
kontroli produkcji oraz sprawuje ciągły nadzÓr, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.

Niniejszy certyfikat potwierdza, na podstawle inspekcji zakładu i auditu zakładowej kontroli
produkcji, ze są spełnione Wymagania określone w Programle certyflkacfi NcP.s oraz opisane w
normte:

PN-EN 1279-6:20{8-08
w zakresie zakładowej kontroli produkcji

Certyfikat został wydany 17.o4.2o2or. i pozostaje waŻny tak długo dop ki WaŻna jest ww.

specyfikacja techniczna, warunki produkcji w zakładzie lub system zakładowej kontroli produkcji nie
ulegną znaczącym zmianom oraz pod warunkiem pzestrzegania pzez producenta wymaga
zawartych w Programie caffikacii wCP.3

Łu]<aslewicz
lnstytut feramiki
i Materiat w

Budowtanych

AC 008

Z-ca Klerownlka Z-Ct Dyrektora oddzlału
Ceramiki i Betonow

\-r^-k-*- \JrS\-)

Warszawa, dnla 17 .04.2020r.

verte!

Monika Malinowska



Niniejszy ceńyfikat od dnia 17.04.2020r. zastępuje ceńyfikat 59lzKPl11 z dnia 16'10.2016r. i stanowi
potwierdzenie udzielonej w dniu 12'09.20'|1r. certyfikacji zakładowej kontroli produkcji.


