MFPA Leipzig GmbH
Hans – Weigel – Str. 2 b
D – 04319 Leipzig

Certificat pe baza controlului de producție intern
0800 – CPD – Ü 4.1/08-283

În conformitate cu Directiva 89/106/EEC a Consiliului Comunităţii Europene din 21 decembrie 1988,
pusă în acord cu reglementările administrative şi juridice a statelor membre pentru produsele de
construcţie (Directiva pentru produse de construcţie – CPD), modificată de Directiva 93/68/EEC a
Consiliului Comunităţilor Europene din 22 iulie 1993, implementată în Germania prin Actul Produs de
Construcţie (BauPG) din data de 28 aprilie 1998, ultima revizie prin Art. 8a din Actul din data de 06
ianuarie 2004, s-a stabilit că produsul de construcţie

Cofraj din spumă polistirenică dură „Sistem – PIF (cofraj izolator permanent)”
Polistiren
introdus pe piaţă de

StyroStone Internaţional
Carrer del Corriol 6
E – 03738 Javea/Alicante

produs în fabrica
HSV Ambalare şi Izolare bv
Frankeneng 19
NL – 6716 AA Ede

este supus de fabricant unei încercări iniţiale a produselor, controlului de producţie intern şi încercărilor
ulterioare pe eşantioane prelevate din fabrică după un plan de încercări prestabilit. Organismul de
certificare notificat – MFPA Leipzig GmbH – a efectuat inspecţia iniţială a fabricii, controlul de producţie
intern şi desfăşoară supravegherea continuă, evaluarea şi acceptarea controlului producţiei în fabrică.
Acest certificat atestă că produsul îndeplineşte toate reglementările certificării controlului de producţie
intern, prescrise în ETA sau anexa ZA a standardului

ETA 05/0144 şi/sau EN 13163:2001
Astfel, producătorul este autorizat pentru imprimarea produsului de construcţie menţionat mai sus cu
simbolul CE. Acest certificat a fost emis în data de 26/08/08 şi rămâne valabil atâta timp cât nu se
modifică semnificativ prevederile specificaţiilor tehnice menţionate şi condiţiile de producţie a fabricii
sau controlul de producţie intern.
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