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I

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2oo4 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2o41' z późn. zmianami) potwierdza się, że:

system zakładowej kontroli produkcji
mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno do napraw cząstkowych
(nazwa techniczna)

mieszanki na zimno KAREX
(nazwa handlowa)

pneznoczenie, zakres i warunki stosowania
zgodnie z p, 2 Aprobaty Technicznej IBDiM nr AT/2009-03-1760/2
wprowadzonej do obrotu i produkowanej przez firmę

Przedsię biorstwo Drogowo_l nżyn ieryjne KAREX
ul. Piwonicka L2
62-800 Kalisz
w zakładzie produkcyjnym

Przedsiębiorstwo Drogowo-l nżyn ieryj ne KAR Ex
ociąż, u!. Torowa 16
63-460 Nowe Skalmierzyce
spełnia wymagania określone w

Aprobacie Technicznej IBDiM nr AT 12009-03-17 6012
ważnej do3L.L2.2019 r.

Producentwykonał wstępne badania typu, wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w
zakładzie produkcyjnym, zgodnie z ustalonym planem badań.
Akredytowono jednostko - lBDiM - przeprowadziła, w ramach sytemu oceny zgodności 2+, wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i
zakładowej kontroli produkcji oraz sprawuje ciągĘ nadzór, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji.
Niniejszy certyfikat został wydany po raz pierwszy 4 maja 2015 roku, zastępuje certyfikat nr KczKP lBDiM -?1-2l2o14 z 31 października
2014 roku, i pozosaje w mocy dopóki waźny jest dokument odniesienia dla ww. wyrobu; wyrób spełnia wyma8ania teto dokumentu

oraz nie uległy znaczącym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji oraz system zakładowej kontroli produkcji. Wyrób
cerffikowany po raz pierwszy 30 lipca 2010 roku.
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