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Zgodnie z rozporządzeniem Ministra lnfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania właściwościuzytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z2016 r., poz. 1966 z póżn, zm.) niniejszy ceńyfikat odnosi się do wyrobu
budowlanego:

lzolacje wodoch ron ne w arkuszach, zgrzew alne, papowe, pol i meroasfaltowe,
pod nawierzchnie mostowe i roztwory asfaltowe do gruntowania betonu,
pod nawierzchnie mostowe

Środek gruntujący
VillaBit R
objętego krajową oceną techniczną

:

Nr lBDIM-KOT-2018/0217 wydanie

1

wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

IGOPAL Sp. z o.o.

u!.

Łaska 1691197, 98-220 Zduńska Wola

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym
ICOPAL Sp. z o.o. Wydział Produkcyjny,,BITUMEX",
Dębowa ul Działkowa 1, 47-208 Reńska Wieś
Niniejszy ceńyfikat potwierdzan że wszystkie postanowienia, wynikające z kĘowego systemu
weryfikacji stałoŚci właŚciwoŚci uŻytkowych, w odniesieniu do
właściwości
użytkowych wyrobu określonych w luqyżą wymienionej kĘowej ocenie
technicznej, są stosowane oraz, że zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie
wymaganla,
Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 21 marca 2019 r, pozostaje ważny do dnia
26 września 2023 r. pod warunkiem, że krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryfikacji stałości
właściwości
uzytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej
zmianie, oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę ceńyfikującą

2ł, dotyczące oceny i

wyroby.
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Katowice, dnia21 marca2019

DYREKToR

Oddziału Zamiejscowego lMBiGS
w katowicach

F\-.Ł__
dr hab. inz. lreneusz Baic
prof. lMBiGS

r.

Ważnośćniniejszego certyfikatu może byó potwierdzona pod numerem telefonu wskazanym w

nagłowku.

