
TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
TECHNICZNY I BADAWCZY INSTYTUT BUDOWNICTWA PRAGA,

przedsiębiorstwo państwowe
Technical and Test Institute for Construction Prague

Akredytowane laboratorium badawcze, Autoryzowana osoba, Organ certyfikujący, Osoba notyfikowana, 
Organ inspekcyjny

Accredited Testing Laboratory, Authorized Body, Certification Body, Notified Body, Inspection Body 
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9 - Prosek, Czech Republic

WE CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
nr 102 – CPD – 010031728

Zgodnie z dyrektywą Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r.  w sprawie zbliżenia przepisów
prawnych i administracyjnych państw członkowskich, dotyczących wyrobów budowlanych (dyrektywa
o materiałach budowlanych CPD),  w brzmieniu  późniejszych przepisów, potwierdza  się,  że  wyrób
budowlany:

Cieplna i akustyczna izolacja z wolnych, niezwiązanych włókien celulozowych
typ / wariant: TEMPELAN; CZESKA CELULOZA

który wprowadził na rynek:
ENROLL CZ spol. s.r.o.

IČ [REGON]: 25460161
Adres: Nová Ves 190, 463 31 Nová Ves u Chrastavý

i który został wyprodukowany w zakładzie:
Nová Ves 190, 463 31 Nová Ves u Chrastavý

Podlega  u  producenta  zarządzaniu  produkcją  i  innym  badaniom  próbek,  pobranych  w  miejscu
produkcji, zgodnie z zaleconym planem badań oraz że notyfikowana osoba

1020 - Techniczny i Badawczy Instytut Budownictwa Praga, przedsiębiorstwo państwowe

przeprowadził początkowe próby odpowiednich charakterystyk typu wyrobu, początkową inspekcję w
miejscu  produkcji  oraz  kontrolę  systemu  produkcji  i  wykonuje  bieżący  nadzór,  dokonuje  oceny  i
zatwierdzania systemu zarządzania produkcją.

Niniejszy  certyfikat  potwierdza,  że  zostały  zastosowane  wszystkie  postanowienia,  dotyczące
wykazywania  zgodności  i  wskaźników  właściwości  opisanych  w  Europejskim  zatwierdzeniu
technicznym

ETA-13/0159, ważnym od 13.05.2013 do 12.05.2018

oraz że wyrób spełnia wszystkie zalecane wymogi. W wyżej wymienionym ETA są zawarte szczegółowe
informacje o właściwościach wyrobu.

Certyfikat  ten  został  po  raz  pierwszy  wydany  28.06.2013 i  pozostaje  ważny  przez  okres
obowiązywania ETA tak długo, dopóki wyraźnie nie zmienią się warunki określone w ETA, do których
się odwołuje albo warunki produkcji w miejscu produkcji lub system zarządzania produkcją.



Pieczątka notyfikowanej osoby 204
Praga, 28 czerwca 2013 r.

inż. Iveta Jiroutová
przedstawiciel kierownika autoryzowanej osoby

okrągła pieczątka z czeskim godłem państwowym i tekstem na otoku:  Notyfikowana osoba 1020,  
NO 204, Techniczny i Badawczy Instytut Budownictwa Praga, przedsiębiorstwo państwowe, ÚNMZ 1


