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ES DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
nr 1020 - CPD - 010-028352 

Zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EHS z dnia 21 grudnia 1988 o zbliżaniu ustaw i innych przepisów prawnych 
i administracyjnych krajów członkowskich , dotyczących materiałów budowlanych (dyrektywa o materiałach 
budowlanych albo CPD), zgodnie z brzmieniem przepisów późniejszych, potwierdza się, że wyrób budowlany: 

Wyrób 
Kompozytowy system zewnętrznej izolacji cieplnej 

MAJSTER POL 
typ/ waraint: ETICS, izolacja - styropian 

do zastosowań, których dotyczą przepisy bezpieczeństwa pożarowego, 

które na rynek wprowadził: 

MAJSTER-POL 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.
REGON: 
Adres: 

Zakładzie: 
Adres: 
Zlecenie: 

Mienia 291, 05-319 Cegłów, Polska 

był wyprodukowany w: 

MAJSTER-POL KOSIŃSCY SP.J. 
Mienia 291, 05-319 Cegłów, Polska 
010 11 0199 

i u producenta podlega systemowi zarządzania jakością produkcji i innym badaniom próbek 
pobranych w miejscu produkcji zgodnie z zalecanym Planem badania, i że osoba notyfikowana nr 

1020 - Techniczno - Badawczy Instytut Budownictwa Praha, s.p. 

wykonała początkowe badanie właściwych charakterystyk typu wyrobu, poczatkową inspekcję w 
miejscu produkcji i sprawdzenie systemu zarządzania jakością produkcji oraz wykonuje bieżący 
nadzór, badanie i zatwierdzanie systemu zarządzania jakością produkcji. 
Ten certyfikat dokumentuje, że zostały zrealizowane wszystkie postanowienia dotyczące 
sprawdzenia zgodności typu i wskaźników opisanych w 

ETA- 11/0183 
oraz, że wyrób spełnia wszystkie zalecane wymagania: 

Ten certyfikat został po raz pierwszy wydany 26.08.2011 i pozostaje ważny tak długo, aż warunki 
ustalone w zharmonizowanej specyfikacji technicznej, do której się odnoszą albo warunki 
wytwarzania w miejscu produkcji lub system zarządzania jakością produkcji nie ulegną wyraźnej 
zmianie. 

Praha, 26 sierpnia 2011 
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