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Про.ryкция/
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LLC "UКRСЕRТIFIСДТIОN"

Record

вимогам

колУКТ ЗЕ[, ТН ЗЕД

22.21.41

кодДКПП, оКП

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "КонструкцiТ зовнiшнiх cTiH iз фасадною

Соответствуеттребованиям/ теплоiзоляцiею та опорядженням штукатурками. Загальнi технiчнi умови"
Complywiththe rеquirепепts
п. 6.3 таблиця 1, поз. 2,4,5,7, 8; ДБН В1.1-7:2016 "Пожежна безпека об'ектiв

будiвництва. 3агальнi вимоги" п.4.10, щодо групи горючостi- Г1

ТОВ "ТЕРМОПАНЕЛl", YKpaiHa, 02125, м. КиiЪ, flнiпровський район, вулиця
Gтаросiльська, будинок 1-У, код еДРПОУ 44081560;
адреса виробництва: yкpaiтa,07415, м. КиТвська обл., БроварськиЙ раЙон,
с. 3азим'е, вулиця Радrоспна, 4

Виробник (и)
Производитель (и)/
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(s)

Сертифiкат видано
Сер,ги(lикат вылаtл/
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Дода,гкова iнформачiя
,Щополгlительная lлнформачия/

А
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ТОВ "ТЕРМОПАНЕЛl", УкраТна, О2125,м. Киiв, flнiпровський район,
вулиця Старосiльська, будинок'|-У, код еДРПОУ 44081560
плити облицювальнa декоративнi утеплювальнi ТМ "ROYAL FASADE",
lцо виготовляються серiйно з 20 квiтня 2021 до 19 квiтня 2022з
проведенням технiчного нагляду за сертифiкованою продукцaею
один раз на piK

Сертифiкат видано органом
з

.

оцiнки вЦповЦностi

Сертификат выдан органом оцонки ооответотвия/
Cerlфcate is. issued Ьу the сопfоrпitу assessпenl body

Орган з оцiнки вiдповiдностi ТОВ кУКРGЕРТlФlКЕИШНD
33018, м. PiBHe, вул. Курчатова,62Д, тел. +38073-77-321-77,
e-mail : ч krcertif ication@u kr.net, https ://ukrceЁification.com

пiдставi Протоколiв сертифiкацiйних випробувань Ns 322 вiд 19.04.2020р., Вц тоВ
Наоснованиl.t/ кУКРСЕРТlФlКЕИШНD 33018, м. PiBHe, вул. Курчатова,62fl, Ns 79/1-2020 вiд
опthе grоuпds of
03.03.2020р., ндц "пожЕжнА БЕзпЕкА1, o,10i1, м. ки,Iв, вул. рибальська,'18,
висновку за аналiзом документацi'j вiд 16.04.2021р
На
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