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CERTYFIKAT STA CI W CIWO CI U YTKOWYCH 

1219 – CPR - 0097 
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE 

 
Zgodnie z rozporz dzeniem (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
(rozporz dzenie dotycz ce wyrobów budowlanych), 
In compliance with the Regulation (EU) 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products 
Regulation), 
 
Niniejszy dokument za wiadcza, 
e: 

 
 
 
 
This Document certifies: 

IETcc przeprowadza ocen  i weryfikacj  sta ci ciwo ci u ytkowych w 
ramach systemu 1 w odniesieniu do wymogów zawartych w rozdziale 4 
europejskiej oceny technicznej (EOT) 15/10146 wydanej 15.05.2015 r. dla 
wyrobów budowlanych produkowanych fabrycznie i wprowadzanych na 
rynek przez posiadacza EOT, przywo anych poni ej: 
 
IETcc undertakes the assessment and verification of constancy of performances under 
system 1 in relation to the requirements contained in the section 4 of the European Technical 
Assessment (ETA) 15/10146 issued on 15/05/2015 for the construction product produced in 
the factory and placed on the market by ETA holder referred as following:  

 

 
Nazwa handlowa: 
 
Trade name: 

CHARFLAME 

Rodzina wyrobów, do których 
nale y wyrób budowlany 
 
Product family to which the construction 
product belongs: 

Pow oka przeznaczona do ochrony elementów budowlanych przed ogniem. 
 
Rendering intended for Fire Resisting Applications of building elements 

Zak ad produkcyjny 
 
Manufacturing plant: 

C/ Aljibe, 19 Pol. Ind La Isla 
Dos Hermanas, 41703 Sewilla – Hiszpania 

Posiadacz EOT 
 
ETA holder 

FIRELANZ, S.L.  
C/ Dr, Antonio Cortés Lladó nº 4. Ed. Coímbra, Entreplanta. 
41004 Sewilla 

 
Niniejszy certyfikat pozostaje wa ny(1) do dnia 15.05.2020 r., o ile EOT 15/0146 z dn. 15.05.2015 r. nie ulegnie 
modyfikacji b  anulowaniu, a tak e pod warunkiem, e przeprowadzana przez IETcc coroczna kontrola dotycz ca 
spe nienia warunków wspomnianej EOT i warunków produkcyjnych oraz zak adowa kontrola produkcji przynios  
korzystne wyniki, a tak e warunki te nie ulegn  znacz cej modyfikacji. 
 
 (1) Sprawd  wa no  na stronie internetowej: 
Check validity at web page: 
 
This Certificate remains valid (1) until 15/05/2020 as long as ETA 15/0146 of 15/05/20415 is not modified or cancelled, provided that annual 
surveillance carried out by IETcc on the fulfilment of conditions of the referred ETA, of manufacturing conditions and of factory production 
control results favourable, and as well these conditions are not modified significantly. 
 

W imieniu IETcc:  
On behalf of IETcc: 

Madryt, 20.05.2015 r. 
  


