Tlunraczenie po Swiad czone z j gzyka angielskiego
ll@mentarze zapis:ane kursywq w nowiosach kwadrotowych sq uwagami tlumacza.l
fDc'kument mo 2 strony i zostal wydany na papierze firmowym Warrington Certification.]
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Jednostka notyfikowa na nr L12t
Warrington Certilfication Limited, Holmesfield Road, Warrington, Cheshire, WAl ZDS, UK

Certyfikat stafofci wlaSciwoSci uiytkowych
1L21_-CPR-JA5015
Zgod nie z Rozporzqdzen

iem 305 I 201,1.1 U E Pa rla mentu Eu ropejskiego i Rady
w sprawie Produkt6w Budowlanych lub RpB),
niniejszy certyfikat odnosi siq do produktu budowlanego

z dnia 9 marca 201,Ir. (Rozporzqdzenie

Astro X Series Pillows
lPqczniejqce poduszki ogniochronne Astro X Seriesl
Przeznaczen ie : usz:rczel

Opis podstawowy
lleakcja na ogie:6
Odporno6i na ogieri
Su bstancje
n iebezpieczne

n

ien ie przej6d i nstal acyj nych

WlaSciwoSci u2ytkowe
,,vedlug
ErA 14/0046

Specyfikacja techniczna

jako EAD)
ET AG 26-02 (uzywa ny ja ko EAD)
ErAG 26-02 (uzywany jako EAD)
ETAG 26-02 (u2ywany

ETA 1"410046
ETA 14/0046
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Certyfikat stalo6ci wlaSciwo6ci u2ytkowych
LLZL-CPR.JA5O15
wydano dla

Astroflame (fireseals) Limited
Unit 8 The lO Centre
Stephenson Road
Segensworth
Fareham
Hampshire
PO15 5RU
UK
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i sporzqdzono w zaktadzie produkcyjnym

ElOss
Jest to forma zakodowana, a informacje sq w posiadaniu Jednostki Notyfikowanej

Nlniejszy certyfik.at potwierdza, ze wszystkie postanowienia dotyczQce oceny i weryfikacji
statoici'wlaiciwo6ci uzytkowych orazwtaSciwoici uzytkowych opisanych
w Europejskiej Aprobacie Technicznej
odnosily siq do
ET

A L4/ 0046

przy zastcrsowaniu !;ystemu 1 z AVCP loceny iweryfikacji staloici wlaiciwoici uiytkowychl
oraz:.2e

produkt spefnia wszystkie opisane wymogi okre6lone powv2ej.
Niniejszy certyfikat wydano po raz pierwszy w dniu 28.02,2074 i pozostaje on w mocy
obowiqzujqcej dop6ki nie ulegnq zmianie metody przeprowadzania test6w i/lub produkcyjne
wymogi kontrolne fabryki zawarte w normach zharmonizowanych wykorzystywane do oceny
wydajno6ci zadeklarowanego opisu oraz dop6ki produkt iwarunki produkcyjne w zaktadzie
nie ulegnq znaczEc\lry\ zmianom.
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podpis nieczytelny

Paul Duggan
Kierownik ds, Certyfi kacji

Warrington Certification Ltd,
lStopka dolnal
Nini,:jszy certyfikat jest wiasno6ciq Warrington Certification Limited, bqdqcego czqdciq
Excc'va (UK) Ltd.

Siedziba: l-ochend Industrial Estate, Newbridge, Midlothian, EH2B BpL, UK.

Zarejestrowana w Sizkocji, nr SC70429
lKoniec tlumoczenial
.Ja, Beata DziaduS, tlumacz przysiggly jgzyka angielskiego, wpisany na listg rlumaczy
przysigglych prowadzonatprzez Ministra SprawiedliwoSci pod numerem TPl23ll3,
n iniej szym po rwierdzam zgodno S i powy2szego tlumac zenia z przedstawionym mi

oryginalem dokumentu sporz4dzonym w jgzyku angielskin.
L4de:.k-Zdroj, dnia
NunLer Repertoriu
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