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CERTYFIKAT ZGODNOŚCI WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ 
 

0756-CPD-0310 
 

Zgodnie z Dyrektywą Rady Wspólnoty Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 dotyczącej dostosowania 
przepisów prawnych i administracyjnych krajów członkowskich odnośnie produktów budowlanych (Dyrektywa o 
Produktach Budowlanych - CPD), zmienionej Dyrektywą Rady Wspólnoty Europejskiej 93/68/EWG z dnia 22 lipca 
1993, poświadcza się niniejszym, że produkt budowlany 
 

Hamar System iniekcyjny Vinylester STVK do betonu 
Kotwa wklejana z prętem do zastosowania w betonie niespękanym 

 
wprowadzony do obrotu przez 

HAMAR SP. J. B. i H. Grzesiak 
ul. Hutnicza 7 
81-061 Gdynia 
POLSKA 

 

i produkowany w zakładzie produkcyjnym 
HAMAR SP. J. B. i H. Grzesiak, Plant l, Niemcy 

 

został poddany przez producenta zakładowej kontroli produkcji i stałej kontroli próbek pobranych w zakładzie według 
ustalonego planu badań, że przeprowadzono przez certyfikowaną jednostkę wstępną kontrolę istotnych właściwości 
typu produktu oraz jednostka notyfikowana -Instytut Budownictwa Przemysłowego- przeprowadziła wstępną 
inspekcję zakładu i zakładowej kontroli produkcji, a także przeprowadzany jest na bieżąco nadzór, ocena i akceptacja 
zakładowej kontroli produkcji. Niniejszy certyfikat zaświadcza, że wszystkie przepisy dotyczące poświadczenia 
zgodności i właściwości użytkowych opisanych w 
 

Europejskiej Aprobacie Technicznej ETA - 10/0132 
 

zostały zastosowane i że produkt budowlany spełnia wszystkie zawarte w nim wymogi. 
 

Niniejszy certyfikat został wystawiony po raz pierwszy dnia 11.06.2010 i zachowuje ważność dopóki nie ulegną 
istotnym zmianom ustalenia w wyżej wymienionej zharmonizowanej technicznej specyfikacji lub warunki 
produkcyjne w zakładzie lub w zakładowej kontroli produkcji (ZKP) wzgl. do chwili wygaśnięcia ETA w dniu 
15.05.2018. 
 

Darmstadt, dnia 28.06.2013 
 

Oryginalna wersja w języku angielskim jest podpisana przez 
dr inż. Lieberum 
Kierownik Punktu Certyfikacji 
 


