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Zgodnie zRezporzqdzeniem 305/201 1M/E Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marea 201 1 roku (Rozporzqdzenie o
wyrobach budowlanych), niniejszy certyfikat ma zastosowanie do produktu budowlanego:

Bosman Piana Ogniochronna
Us=€zelnienie zlqezy I i n i owych, za kl asyf i kowa n e d o u2ytkt+ w 5c irc h litye h

Piana do uszeaelniania szczelin i zlqczy liniowych w konstrukcjach Sciennych i pomigdzy nimi, pzywracajqca
ognioodpornoSd w miejscach przylegania i na stykach. Bosman Piana Ogniochronna jest dostarczana w opakowaniu,
wstqpnie zmieszana w stalowych pojemnikach i pozwala uzyskaC do 38 litr6w produktu kofcowego. Pianq wtryskuje siq w
szczeling, w element rozdzielajqcy lub pomigdzy takie elementy do okreSlonej glgboko6ci pzy uzyciu r62nych material6w
podkladowyctrbqdZ w niekt6rych przypadkach bez podkladu.

Wprowadzenie na rynek:

OdAdoZS.A.
ul. Helska 47l,61

91-342 L6dt
Polska

Zaklad produkcyjny:

B/001
Povrryzszy produkt zostal poddany ptzez producenta zakladowej kontroli produkcji, a zatlvierdzony organ UL International
{UK){Id., Jednostka Notyfikowana 0843, pzeprowadzil wstgpne badanie gpu odnoSnych nrla6cirrrcscigroduktu, wstqpnq
inspekcjq fabryki oraz zakladowej kontroli produkcji i prowadzi staly nadz6r, ocenq i akceptacjg zakladowej kontroli
produkcji.

Niniejszy certyfikat potwierdza, 2e uwzglgdniono wszelkie postanowienia odnoSnie za6wiadczania zgodnoSci opisane w
dokumencie:

ETA MIA162
i 2e produkt spelnia wszystkie pzewidziane wymagania.

Niniejszy cedyfikat wydano po raz pierwszy w dniu 27 mala 2014 roku i bgdzie on obowiqzywal tak dlugo, jak dNugo w
istotny spos6b nie zmieniq sig: ustalenia w odnoSnej zharmonizowanej specyfikacji technicznej, warunki produkcji w
zakladzie bqd2 warunki zakladowej kontroli produkcji. 
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Zalqczn ik: Arkusz informacyjny

Numer certyfikatu: 084$CPR-01 76

Opis produktu/urzqdzenia:

Bosman Piana Ogniochronna

Oznaczenie zglaszajqcego :

Od A doz S3-
ul. Helska 47161
91-342L6d2
Polska

Informacje o produkcie

Bosman Piana Ogniochronna

OdnoSny produkty jest zgodny z:

A - wszystkimi odno6rrymi wyrnaganiami ETA t4lot62

Data wydania: 27 m$a2014
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