Zertifikat / Ceryfikat
Zertifikatsnr. / nr certyfikatu.: 591IFT-6036021-1-1

Lamellierte und keilgezinkte Profile für Holzfenster
Lamelowane profile na wczepy klinowe do okien
drewnianych
Holzart
Rodzaj drewna

Kiefer

Klebstoff
Klej

PVAc Klebstoff

Ausführung
Wykonanie

Lamellierter Querschnitt und in der Länge keilgezinkte
Lamelle in Deck- und Mittellagen

Sosna

ift-Zertifizierungsprogramm
für lamellierte und keilgezinkte
Profile für Holzfenster
Program certyfkacji ift dla
lamelowanych profili na wczepy
klinowe ift

(QM 309)
Ausgabe / wydanie 2018

Klej PVAc

Laminowany przekrój i w długości lamela na wczepy klinowe w warstwie pokrywającej
i środkowej
Hersteller
Producent

Grundlage(n) /
Podstawy:

Zaklady Drzewne Poldan Eksport –
Import Zygmunt Kroplewski

Ift-Richtlinie
Wytyczna iftLamellierte und keilgezinkte
Profile für Holzfenster
Lamelowane profile na wczepy
klinowe do okien drewnianych

ul. Gdanska 65A, PL 76-100 Slawno
Produktionsstandort
Zakład produkcyjny

Zaklady Drzewne Poldan Eksport Import Zygmunt Kroplewski
ul. Gdanska 65A, PL 76-100 Slawno

2018-01 / 857

Mit diesem Zertifikat wird bescheinigt, dass das benannte
Bauprodukt den Anforderungen des zugrundeliegenden
ift-Zertifizierungsprogramms in der aktuellen Fassung
entspricht.
Erstprüfung des Bauproduktes durch eine akkreditierte
Prüfstelle nach ift-Richtlinie HO-10/1:2002
Einführung und Aufrechterhaltung einer werkseigenen
Produktionskontrolle durch den Hersteller
Erstinspektion des Werkes und der werkeigenen
Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert
kontinuierliche Fremdüberwachung des Werkes und
der werkseigenen Produktionskontrolle durch ift-Q-Zert
Entnahme von Proben im Werk nach festgelegtem
Stichprobenplan durch ift-Q-Zert und Prüfung im iftLabor
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 17. September 2018
ausgestellt und gilt 3 Jahre, wenn sich zwischenzeitlich die
Festlegungen in der oben angeführten technischen
Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder in
der werkseigenen Produktionskontrolle selbst nicht
wesentlich verändert haben.
Das Zertifikat darf nur unverändert vervielfältigt werden. Alle
Änderungen der Voraussetzungen für die Zertifizierung sind
dem ift-Q-Zert mit den erforderlichen Nachweisen
unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Das Unternehmen ist berechtigt, das benannte Bauprodukt
gemäß der ift-Zeichensatzung mit dem „ift-zertifiziert“Zeichen zu kennzeichnen.

Niniejszym certyfikatem zaświadcza się, że wymieniony
wyrób budowlany odpowiada wymaganiom zastosowanego
programu certyfikacji ift w aktualnej wersji.
Wstępne badanie typu wyrobu budowlanego przez
akredytowane laboratorium badawcze zgodnie z
Wytycznymi ift HO-10/1:2002
Wprowadzenie i utrzymanie zakładowej kontroli
produkcji przez producenta
Pierwsza inspekcja zakładu i zakładowej kontroli
produkcji przez ift-Q-Zert.
Stały nadzór zakładu i zakładowej kontroli produkcji
przez ift Q-Zert
Pobieranie próbek przez ift-Q-Zert w zakładzie według
ustalonego planu kontroli opartego na próbkach
losowych i badanie w laboratorium ift
Niniejszy certyfikat wystawiono po raz pierwszy 17
września 2018 r. Ważność certyfikatu wynosi 3 lata, chyba
że w międzyczasie nastąpiły znaczne zmiany ustaleń
podanej wyżej specyfikacji technicznej lub warunków
produkcji w zakładzie lub samej fabrycznej kontroli
produkcji.
Certyfikat można powielać wyłącznie w niezmienionej treści
i formie. Wszystkie zmiany dot. warunków certyfikacji należy
niezwłocznie zgłaszać pisemnie do ift-Q-Zert, dołączając
wymagane dowody
Przedsiębiorstwo upoważnione jest do oznaczania
wymienionego
wyrobu
budowlanego
znakiem
"certyfikowane przez ift" zgodnie ze statutem stosowania
znaku ift
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