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Certyfikat 
świadczący o stałości właściwości użytkowych 

 
 

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr 305/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z 9 marca

2011 (Rozporządzenie dot. produktów budowlanych – CPR), niniejszy certyfikat dotyczy 

produktu/ów budowlanego/ych 

 

Wielowartstwowa szyba zespolona izolacyjna 
z wymaganiami dot. ognioodporności 

 

Oznakowanie 

produktu/ 

Specyfikacja 

Izolacyjna szyba zespolona z "Pyrobelitem"  
lub "Pyrobelem" i drugą szybą 
Zobacz dowód nr 275 33515 

Poziomy i klasy 

wydajności 

EI 15 / EI 20 / EI 30 / EI 45 / EI 60 / EI 90 / EI 120 / EW 30 / EW 60 
Klasyfikacja jednostkowa: zobacz dowód nr 275 33515, rozdział 4.2 

Zastosowanie 
Do stosowania w budynkach oraz pozostałych budowlach z wymogami 
dot. ognioodpornościmit zgodnie z EN 13501-2 : 2007 + A1 : 2009 

Wyprodukowany 

przez lub dla 
PRESS GLASS SA Nowa Wies 
Kopalniana 9, PL 42-262 Poczesna 

Wyprodukowany w 

zakładzie/zakładach 
PRESS GLASS SA  
ul. Cielmicka 44, PL-43-100 Tychy 

Jednostka 

notyfikowana 
WE-nr referencyjny  

0757 ift Rosenheim 

 
 

Niniejszy certyfikat zaświadcza, że stosowane są wszystkie przepisy odpowiadające 

systemowi 1 dot. oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

opisanych w załączniku ZA zharmonizowanej(ych) norm(y)  

 EN 1279-5 : 2005 + A2 : 2010 

oraz że wyroby budowlane spełniają wszystkie określone w nim wymogi. 

Niniejszy certyfikat został wystawiony po raz pierwszy 09.12.2014 i zachowuje ważność do

08.12.2017, tak długo aż nastąpią zmiany metod badań, określonych w zharmonizowanej normie, 

i/lub zmiany wymogów systemu zakładowej kontroli produkcji w celu dokonania oceny

właściwości użytkowych, zadeklarowanych istotnych właściwości, oraz produkt i warunki 

produkcji w zakładzie nie ulegną istotnej zmianie lub cetyfikat zostanie wstrzymany bądź

wycofany przez jednostkę certyfikującą. 

Posługiwanie się niniejszym certyfikatem oraz oznakowanie produktu są związane istniejącą 

umową o certyfikacji i nadzorze z Instytutem ift Rosenheim nr 692+F 6040271. 

 
 
 
 

 

Prof. Ulrich Sieberath 
Kierownik instytutu 

Christian Kehrer 
Kierownik notyfikowanej  
jednostki certyfikującej  

ift Rosenheim 
09.12.2014 
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