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sTAŁoŚc l WŁAŚc lwoŚc ! UżYTKovVYc H
Nr 020-UWB-2686M/

Zgodnie z rozpozqdzeniem Ministra |nfrastruktury i Budownictwa z dnia 17 |istopada 2016 r. w sprawie sposolu
deklarowania właściwoŚci użytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich makiem budowlanym
(Dz. U' poz. 1966), niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budow|anego:

StaIowe drzwi wewnętzne FN30.1, FN30.2, FN90.1,
FN90-1 Sa, FN90-1 Szoo, FN90-2, FN90-2 Sa, FN90-2 Szoo,
FM00-1 Sa, FM00-1 Szoo, FM00-2 Sa, FM00-2 Szoo, FM30-1,
FM30-1 Sa, FM30-1 Szoo, FM30-2 , FM30-2 Sa, FM30-2 Szoo,

FN00-1, FN00-2, FM00-1, FM00-2
systemu PENEDER

opis techniczny wyrobu - zgodnie z pkt 1 ITB-KOT-2O18/0363, wydanie 'l

zamiezone zastosowanie - zgodnie z pkt2ITB-KOT-2018/0363, wydanie 1

właŚciwości użytkowe wyrobu - zgodnie z pkt 3 |TB-KOT-2018/0363, wydanie 1

objętego krajową oceną techniczną:

ITB-KOT-2O1 8/0363 wydanie 1

wprowadzonego do obrotu pod nazwą |ub znakiem firmowym producenta:

Peneder Bau-Elemente GmbH
Ritzling 9' A-4904 AĘbach

Austria

i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

Peneder Bau-Elemente GmbH
Zweigniederlassung Fraham, Aumuhle 28

4075 Fraham
Austria

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikajqce z krajowego systemu 1, dotyczqce oceny
iweryfikacji stałości wtaściwości użytkowych, wodniesieniu do właściwoŚci użytkowych wyrobu okreŚ|onych wwyżej
wymienionej kĘowej ocenie technicznej są stosowane oraz, ze

producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w ce|u zapewnienia utrzymania
stałości tych właściwości.

Ceńyfikat nr 020-UWB-2686M został wydany po raz pienuszy w dniu 16.08.2018 r. Niniejszy ceMkat (zaktua|izowany
17.09.2018) pozostaje ważny do dnia 25,07.2023 r. pod warunkiem, żekĘowa ocena techniczna, metody oceny
iweryfikacji stałości właŚciwoŚci użytkowych, sam wyrÓb budow|any i warunki jego WytwaŻania nie u|egnq istotnej
zmianie, orazŻe nie zostanie on zawieszony |ub cofnięty

KIEROWNIK
Zakładu Ceńyfikacji

|ed nostkę certyfi kującą wyroby.

ZASTĘPCA DYREKToRA
I nstytutu Techniki Budowlanej

fr ru"r"unru
mgr inż' Katazyna Hatowska

Warszawa, 17.09.2018 r.

wożność niniejszego certyfikotu może być potwierdzona pod odresem

mgr inż. Anna Pane

certyfikocjo@ itb.pl
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