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Плити облицювальнi декоративнi утеплювальнi
TM "ROYAL FASADE" на ocHoBi плит aз вспiненого полiстиролу
(EPS) та екструдованого полiстиролу (XPS)

код У]('l'ЗЕД,'ГI I ЗЕД

22.21.41

код ДКПП, ОI(ГI

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "КонструкцiТ зовнiшнiх cTiH iз фасадною
теплоiзоля цiею та опоряджен ням llJтукатурками. Заrальнi технiч Hi умови"
п. 6.3 таблиця ,1, поз. 2,4,5,7, 8; flБН В1.1-7:2016 "Пожежна безпека
об'€ктiв будiвництва.3агальнi вимоги" п.4.10, щодо групи горючостi - Г1

товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю "тЕрмопАнЕл]",
УкраТна, 46400, Тернопiльська обл., Тернопiльський р-н, MicTo Тернопiль,
вул. Промислова, будинок 1, код СДРПОУ 44081560

товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльн!стю "тЕрмопАнЕлl",
Укра[на, 46400, Тернопiльська обл., Тернопiльський р-н, MicTo Тернопiль,
вул. Промислова, будинок 1, код еДРПОУ44081560

додатковаiнформачiя Плити облицювальнiдекоративнiутеплювальнi
flополнt.п,ельная ин(lормация/ ТМ "RОYДL FДSДDЕ" на ocHoBi плит ]з вспaненого полiстиролу (EPS) та
Addilioпal itt|orпrlliotl екструдованого полiстиролу (xps), що виrотовляються серiйно з 07 липня

2022 до 06 квiтня 2024з проведенням технiчного нагляду за
сертифiкованою продукцiею один раз на piK (схема сертифiкацiТ:
сертифiкацiя продукцiТ, tцо випускаеться серiйно, з обстеженням
виробництва)
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