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Certyfikat zgodno6ci zakladowej kontroli produkcji

1478‐CPR‐0088

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Pa‖ amentu tturopaskiego i Rady(∪ 匡)nr 305/201l z dnia 9 marca 201l r
(Rozporzqdzenie CPR)i niniaSZy certyfikat odnosi sie dO Wy「 Obu budowlanego:

Plyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie
Plyta wi6rowa budowlana konstrukcyjna ,,PremiumBoard MFP P5"

o zakresie grubo5ci od 10 mm do 25 mm

na elementy konstrukcyjne do uZytkowania wewnqtrznego w warunkach wilgotnych

wlaSciwoSci uZytkowenrl-7zgodniezarl.4.2,tabelq2EN13986: 2004+41:20'15
(klasa techniczna P5, tabelq 7 i 8, emisja formaldehydu - klasa E1, tabelq 1 EN 312: 2010)

wprowadzonego do obrotu pod nazwq lub znakiem firmowym producenta:

Pfleiderer Polska SpoNka z o.o,
ul. Strzegomska 4248, 53-61 1 Wroclaw, Rzeczpospolita Polska

I produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

Pfleiderer Grajewo Sp6lka z o.o.
ul. Wi6rowa 1,19-203 Grajewo, Rzeczpospolita Polska

Niniejszy certyfikat potwierdza, 2e wszystkie postanowienia
u2ytkowych, okreSlone w zalqczniku ZA normy:

dotyczqce oceny i weryfikacji staloSci wlaSciwoSci

EN 13986: 2004 + A1 i 2015

w ramach systemu 2+ sq stosowane oraz,2e

zakNadowa kontrola prod ukcji speNnia majqce zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat zostal wydany po raz pienrvszy w dniu 28 czewvca 2012 r. zgodnie z dyrektywq dotyczqcej wyrobow
budowlanych (CPD), po raz drugi w dniu 16 marca 2015 r., po raz trzeci w dniu 1 wrzeSnia 2016 r., po raz czwarly
w dniu 2 stycznia 2017 r. na podstawie aneksu nr 1 do Raportu z certyfikacji zaktadowej kontroli produkcji
nr10211210005118011C-312016 z dnia 2 stycznia 2017 r. ipozostaje wa2ny, dopoki zharmonizowana norma, metody
oceny i weryfikacji stalo6ci wlaSciwoSci u2ytkowych, sam wyr6b budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegnq
istotnej zmianie oraz pod warunkiem, 2e nie zostanie zawieszony lub cofniqty przez jednostkq notyfikowanq certyfikujqca
zakladowq kontrolq produkcji.

Bratyslawa, dnia 2 stycznia 2017 r
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