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CERTYFIKAT WE ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Zgodnie z rozporządzeniem 305/201/UE Parlamentu Europejskiego i  Rady z dnia 9 marca 2011 roku (Rozporządzenie 
w sprawie wyrobów budowlanych lub CPR), certyfikat ten dotyczy wyrobu budowlanego

Wyroby i systemy do ochrony i naprawy 
konstrukcji betonowych

wprowadzony na rynek przez

Zarejestrowane przez BCCA (Belgian Construction Certification Association - Belgijskie Stowarzyszenie ds. Certyfikacji 
Materiałów Budowlanych) za pomocą regularnie aktualizowanej listy produktów odzwierciedlającej zakres systemu FPC

System ochrony powierzchniowej dla betonu

i produkowany w fabryce

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 
opisanych w załączniku ZA europejskiej normy

mają zastosowanie dla grup prodktów wymienionych powyżej.
Certyfikat został wydany po raz pierwszy w dniu  (pod CPD) i pozostaje ważny do , pod waunkiem, że 
metody badań i/lub wymogi kontroli produkcji w fabryce zawarte w zharmonizowanej normie, wykorzystywane do oceny 
właściwości użytkowych, nie ulegną zmianie oraz, że warunki produkcji w fabryce nie ulegną znaczącym zmianom.
Bruksela, 18/12/2014
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EN 1504-2:2004
w systemie AVCP 2+ są stosowane oraz, że kontrola produkcji spełnia wszystkie postawione wymogi określone dla 
tych właściwości użytkowych.



KATALOG PRODUKTÓW
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9 września 2010

Produkt

ZWERYFIKOWANY ZAKRES CERTYFIKOWANEGO SYSTEMU FPC
Dotyczy certyfikatu WE zgodności z zakładową kontrolą produkcji

0749 - CPR - BC2 - 562 - 2504 - 0001 - 001
wydany 18/12/2014

Dla Dothee sa i fabryki produkującej Dothee sa, Rue Ernest Matagne 19, BE - 5330 Assesse
dla wyrobów i systemów do ochrony i naprawy konstrukcji betonowych - system ochrony 
powierzchniowej dla betonu zgodnie z normą EN 1504-2:2004

Wersja obecnego dokumentu: 001, data: 18/12/2014

LISTA PRODUKTÓW
RD-Elastoflex
RD-Elastoflex M&D
RD-Elastoflex Quartz
AC Wall-Flex Plus

Niniejszy dokument jest ważny tak długo, jak ważny jest certyfikat CE.
najnowsza wersja jest dostępna na stronie internetowej BCCA.
Bruksela, 18/12/2014






