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Заресстровано в peccTpi
тоВ (УкРсвртlоrквйШН> за Ns UA.CRT.00543-21

ОРГАН З ОЦШКИ ВIДПОВIДНОСТI
тоВ (укрсЕртIФlквЙшн>

СЕРТИФIКАТ ВIДПОВIДНОСТI
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ / CERTIFICATE ОF CONFORMITY

Зарсr,ис,грtrроваll в peccl,pe ооо (УКРсЕРr,иоиквййгl> под Nl /
llegislerad al the Record of LLC "IJKRCIrRTlt,tCдTIoN" uпс!еr М

TepMiH дii;з 27 липня 2021до26лппня 2022
Срок действия с / Теrm oJyalidity iSfrom

Прtlдуltцiяr
IIролукrtl.rяl

Вiдповiдас вI{могам
Соо,гвс,гс-гвус г,гребоваt tl.tя пл/
(;опlрry гiIh ll1e геqчirсп?еtlls

Виробник (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

Сертифiкат видано
Серr,иrllикат выдаlr/
Certфcate is issued оп

Сертшфiкат видаllо оргаllом
з оцilrкп вiдповiдностi
Се1llи(ltlt<аl' Rыllаll органоIл оllсttки соотвстоr.вlrя/
('crlificlt!<l i,ч itllrcd Ьу !hcl cott|brпily as,sassпtctll horl1l

Теплоiзоляцiйний матерiал Thermasmart PRo (tubes , Sheets,
elbows)

39,17
код УКТ ЗВД, ТГI ЗЕД

Додаткова iнформацiя теплоaзоляцiйний матерiал ТhеrmаsmаЁ PRO (tubes , Sheets, elbows), що!ополнительная информаuия/ виrотовляеться серiйнЬ з 27.07.2021р. до zB.oi.iozip. з проведеннямАйitiопаl iпJоrmаtiоп технагляду за сертифiкованою продукцiею один раз на pik

кодДКПП, ОКП

дстУ EN 13501-1:2016 "Пожежна класифiкацiя будiвельних виробiв a

будiвельних конструкцiй. Частина 1. l(лlасифiкацiя за результатами
випробувань lцодо реакцii на вогонь (EN 13501-1 :200i+Дl:Z009, lDT)''
п. 4 (Таблиця 1) щодо реакцii на вогонь Bl-s1, d0
дБн в.1.1-7z2016 "3ахист вiд пожежi. Пожежна безпека о6'епiв будiвництва''
згiдно flодатку Б, Таблицi Б.1 европейська шасифiкацiя матерiалу Bl-sl, d0
вiдповiдае украihськiй шасифiкацiт Г1 (матерiал iизькот горючосii1
fll (з малою димоутворювальною здатнiстю)

,THERMAFLEX lzoLAGJl'Sp. z о.о., чl. Przemyslowa 6, 58-{3о Zarow, Poland
(Польtца)

,THERMAFLEX lzoLACJl'Sp. z о.о., ul. Przemyslowa 6,58-.l30 Zarow, Poland
(Польща)

Орган з оцiнки вiдповiдностi
ТоВ кУКРGЕРтlФlкЕЙшНD
33018, м. PiBHe, вул. Курчатова,62fl,
тел. +38073 -77 -321 -77, e-mail: ukrceЁification@ukr.net,
https ://ч krceЁlfication.com

Н.М. Карпюк
),'(tl6/LIlllcb. llllltltlla]llr. \1)i\\||llя)l (l.\iKllilllIc, illililtl.\, fuo]]il| ]klлп,)

[la пiдставi
l la осllовании/
Otl llle grоuпds о.[

20.10.2020р.,

KepiBHl,rK органу
з orliп lcl,t вiлповiдllостi
|'уtttlBo/t1.1't с. l t, t)pI,lttlzl ollclll{ll

ПротоколУ вилробувань Ns 56/17 вiд 28.08.2017р. виданий lnstytut Mechanizacji
Budownictwa i Gбrnictwa Skalnego Al. W. Korfantego iэЗ A,4o_i57 KatowicБlЁoland),
yjод" про спiвпрацю мiж lnstytut Mechanizacji Вчсlъwпiсtwа i Gбrnictwa skainego
(!оlьца) та Органом з оцiнки вiдповiдностiтоВ ,,укрсЕртlФlкЕйшй;; ;Й
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документацiТ вiд 07 .О7 .2021 р.


