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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.
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lso/lEc 17067:2014-01 ocena zgodności Podstawy cerffikacjiwyrob w oraz
wytyczne dotyczące programÓw certytikacjiwyrob w oraz zgodnie z Programem Ceffikacji NCP'4
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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.
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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
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Niniejszy ceńyfikat od dnia 17.04.2020r. zastępuje ceńyfikat 59lzKPl11 z dnia 16'10.2016r.
potwierdzenie udzielonej w dniu 12'09.20'|1r. certyfikacji zakładowej kontroli produkcji.
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