KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI
Nr 013-UWB-083
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966, z późn. zm.), niniejszy certyﬁkat odnosi się do wyrobu
budowlanego:

Roztwory asfaltowe do gruntowania betonu pod nawierzchnie mostowe
Nazwy handlowe: TACK-R PRIMER R Dr/ABIZOL R Dr i TACK-R PRIMER F Dr/ABIZOL F Dr
do gruntowania podłoża z betonu cementowego przed układaniem papy zgrzewalnej TACK-R
MOST/SELENA MOST oraz przed układaniem lepików i mas asfaltowych na bazie rozpuszczalników
organicznych; wykonywania bezspoinowych powłok przeciwwilgociowych na powierzchniach
betonowych elementów pionowych i poziomych, elementów poniżej poziomu gruntu; wykonywania
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni metalowych elementów wyposażenia obiektów
mostowych
objętego krajową oceną techniczną:

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM-KOT-2020/0622 wydanie 1
wprowadzonego do obrotu pod nazwą lub znakiem ﬁrmowym producenta:

IZOLACJA MATIZOL Sp. z o. o.
ul. 11 Listopada 32, 38-300 Gorlice
i produkowanego w zakładzie produkcyjnym:

IZOLACJA MATIZOL Sp. z o. o.
Zakład Produkcyjny w Chełmży
ul. Bydgoska 11, 87-140 Chełmża
Niniejszy certyﬁkat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikające z krajowego systemu 2+,
dotyczące oceny i weryﬁkacji stałości właściwości użytkowych, w odniesieniu do właściwości użytkowych
wyrobu określonych w wyżej wymienionej krajowej ocenie technicznej, są stosowane oraz, że
zakładowa kontrola produkcji spełnia mające zastosowanie wymagania.
Niniejszy certyﬁkat wydany po raz pierwszy w dniu 25.01.2021 r. pozostaje ważny do dnia 29.12.2025 r.,
pod warunkiem, że krajowa ocena techniczna, metody oceny i weryﬁkacji stałości właściwości
użytkowych, sam wyrób budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegną istotnej zmianie, oraz że nie
zostanie on zawieszony lub cofnięty przez akredytowaną jednostkę certyﬁkującą wyroby.
Gdańsk, dnia 25 stycznia 2021 r.
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Ważność niniejszego certyﬁkatu może być
potwierdzona na stronie: www.pcbc.gov.pl
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