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Registered aI the Record of LLC "UКRСЕRТIFIСДТIОN" uпdеr Ng

М

/

TepMiH дii з 07 квiтня 2022 до 06 квiтня 2024
Срок действия с

l Теrп oJvalidity isJroпl

Плити облицювальнi декоративнi утеплювальнa ТМ "ROYAL
FASADE" на ocHoBi плит iз вспiненого полiстиролу (EPS)Ta

Пролукчiя
Прсдукция/

код УКТ ЗЕД, ТН ЗвД

екструдованого полiстиролу (xps)

рrоduсliоп

22.21.41
код ДКПП, ОКП

ВiдrIовiдае вI,Iмогам
Соо,гвс,r,ствус,г трсбоваt tлtя btl'
Сапрlу tt,ith llle rесlчirепепls

товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнlстю "тЕрмопАнЕлl",

Виробник (и)

02125, MicTo КиТв, вул.Старосiльська, будинок 1У, код еДРПОУ 44081560

Произволиr,ель (и)/
Producer (s)

Сертифiкат видано
Серти(lпкат выдан/
Certфcale is issued оп

Додаткова

ДСТУ Б В.2.6-36:2008 "КонструкцiТ зовнiшнiх cTiH iз фасадною
теплоiзоля цiею та опоряджен ня м штукатуркам и. 3агал ьн i технiч н i умови"
п. 6.3 таблиця 'l, поз. 2,4,5,7, 8; ДБН В.1.1-7:2016 "Пожежна безпека
o6'eKTiB будiвництва.3аrальнi вимоги" п.4.10, щодо групи горючостi- Г1

товАриство з оБмЕжЕною вlдповlдАльнtстю "тЕрмопАн Елl",

02125, MicTo Киiв, вул.Старосiльська, будинок 1У, код еДРПОУ 44081560

iнформачiя

Плити облицювальнi декоративнi утеплювальнi

информашия/ ТМ "RОYДL FДSДDЕ" на ocHoBi плит iз вспiненого полiстиролу (EPS) та
iпfоrmаtiоп екструдованого полiстиролу (xps), lцо виготовляються серiйно з 07 квiтня
2022 до 06 квiтня 2024з проведенням технiчного нагляду за

.Щополнительная

Additioпal

сертифiкованою продукцiею один раз на piк (схема сертифaкацii:
сертифiкацiя продукцiТ, що випускаетьGя серiйно, з обстеженням
виробництва)
Орган з оцiнки вiдповiдностi ТОВ кУКРСЕРТlФlКЕЙШН))
Сертифiкат видано органом
33018, м. PiBHe, вул. Курчатова, 62,Щ,
з оцiнки вiдповiдностi
Сертификатвыданорганоi,оценкисоответствия/, тел.+38073-77-321-77,е-mаil:
ukrceЁification@ukr.net
body
Сеflфсаlе iS issaed Ьу lhe сопIоrшitу assessпlcl1l

На пiдсr,авi
IJa oclloBattrrlt/

Оп thc grочпd.s oJ

Протоколу випробування Ng 0341 вiд О6,О4.2О22 ВЦ ТОВ кУКРСЕРТlФlКЕЙШНD, 33018,
м. piBHe, вул. Кур;;цffif$ý,лlкт обстеження виробництва N9 83-Б/СО вiд 18.03.2022

Керiвник органу
з оцiнки вiдповiдностi

Карпюк Н. М.
llолп

Руководитель органа оценки

Director of the соtфrпtilу

aSSeSStlle11l

43478470

П,/М.lI./Stаrпр

Чиннiсть сертифiката вiдповiдностi можна
перевiрити за тел, +З80'7

З -'7 7

-З21 -7'7

