
PAVUS 

 

PAVUS, a.s. 

Podmiot autoryzowany 216 

Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 - Prosek 

Decyzja o autoryzacji nr 7/2016 z dnia 19. grudnia 2016 r. 

 

 

CERTYFIKAT PRODUKTU 

nr 216/C5a/2018/0051 

 

wydany dla 

 

dystrybutora: 

Promat s.r.o., Čkalova 22/784, 160 00 Praha 6 - Dejvice, REGON 60200375 

 

producent: 

Promat International N.V., Bormstraat 24, B-2830 Tisselt, Belgia 

 

miejsce produkcji: 

Rudolf Hensel GmbH, Lauenburger Landstr. 11, D-21039 Börnsen, RFN 

 

kraj pochodzenia produktu: 

Niemcy 

 

Na podstawie postanowienia par. 5a rozporządzenia rządu nr 163/2002 Sb., określającego 

wymagania techniczne dotyczące wybranych wyrobów budowlanych, w brzmieniu 

rozporządzenia rządu nr 312/2005 Sb. i rozporządzenia rządu nr 215/2016 Sb. (dalej tylko 

„rozporządzenie rządu nr 163/2002 Sb.), Osoba autoryzowana 216 potwierdza, że w przypadku 

wyrobu budowlanego: 

 

Ognioodporna powłoka do drewna PROMADUR® transparent 

 

zbadała materiały przedłożone przez dystrybutora, wykonała badanie początkowe typu wyrobu 

na próbce, dokonała sprawdzenia w miejscu kontroli wyrobu przez dystrybutora, oceniała 

sposób kontroli przez dystrybutora i stwierdziła, że wymieniony wyrób spełnia wymagania 

określone w przepisach technicznych związanych z wymaganiami podstawowymi wyżej 

wymienionego rozporządzenia rządu wymienionymi w Deklaracji budowlanej i technicznej nr 

S-216/C5a/2018/0051 z dnia 26 lutego 2018 r. wystawionej przez Osobę autoryzowaną 216 

obowiązującą do 28. lutego 2021 (dalej tylko „STO”). 

 

Osoba autoryzowana 216 stwierdziła, że sposób kontroli produktu przez dystrybutora jest 

zgodny z właściwą dokumentacją techniczną i zapewnia to, żeby produkty wprowadzane do 



obrotu spełniały wymagania określone w wyżej wymienionym świadectwie budowlanym i 

technicznym i odpowiadały dokumentacji technicznej na podstawie par. 4 ust. 3 wyżej 

wymienionego rozporządzenia rządu. 

 

Integralną częścią niniejszego certyfikatu jest Protokół z certyfikacji nr P-216/C5a/2018/0051 

z dnia 28 lutego 2018 r., który zawiera wnioski z ustaleń, sprawdzenia, wyniki badań i 

podstawowy opis certyfikowanego produktu niezbędny do jego identyfikacji. 

 

Niniejszy certyfikat obowiązuje w okresie, w jakim wymagania określone w zaświadczeniu 

budowlanym i technicznym, do których jest odniesienie lub warunki produkcji w miejscu 

produkcji lub system zarządzania produkcji i sposób kontroli produktów przez dystrybutora się 

wyraźnie nie zmienią lub jeżeli Osoba autoryzowana nie zmieni lub nie anuluje niniejszego 

certyfikatu. 

 

Niniejszy certyfikat zastępuje i anuluje Certyfikat nr 216/C5a/2014/0137 z dnia 29.9.2014, 

wystawiony przez AO 216. 

 

Osoba autoryzowana 216 wykonuje przynajmniej raz na 12 miesięcy nadzór nad właściwym 

działaniem kontroli produktów u dystrybutora i ocenia, czy właściwości wyrobów są zgodne z 

zaświadczenie budowlanym i technicznym na podstawie postanowienia par. 5a ust. 3 wyżej 

wymienionego rozporządzenia rządu. 

 

O ocenie nadzoru osoba autoryzowana wystawi raport, który przekaże dystrybutorowi. 

 

Praha, dnia 28 lutego 2018 

 

/-/ nieczytelny podpis 

 

inż. Jaroslav Dufek 

Dyrektor PAVUS a.s. – AO 216 

 

/-/ Pieczęć 

Odcisk pieczęci okrągłej z tekstem na otoku: 

OSOBA AUTORYZOWANA 216 PAVUS. a.s. 

 

Oceniane właściwości produktu certyfikowanego podane są na drugiej stronie niniejszego 

certyfikatu. 

 

Druga strona certyfikatu produktu nr. 216/C5a/2018/0051 

 

Oceniane właściwości produktu certyfikowanego  

 



Monitorowana

/ 

Zadeklarowan

a właściwość 

Określona 

(wymagana) / 

norma klasyfikacji 

Wymagany/ 

Zadeklarowany 

poziom  

Stwierdzono / 

klasyfikacja 

Ocena 

zgodności 

reakcja na 

ogień 

ČSN 73 0810 

ČSN EN 13501-

1+A1 

B-s1,d0; C-s1,d0; 

D- s1,d0 

B-s1,d0 1),2) 

C-s1,d0 3),4) 

D-s1,d0 5) 

spełnia 

indeks 

rozprzestrzenia

nia płomienia 

po powierzchni 

ČSN 73 0810 
is = 0,00 mm/min; 

is 50 mm/min 

is = 0,00 mm/min 
6), 7), 11) 

is = 41,4 mm/min 8) 

is = 33,2 mm/min 9) 

is = 28,8 mm/min 10) 

is = 21,8 mm/min 12) 

spełnia 

wytrzymałość 

ogniowa 

(chronionego 

elementu 

drewnianego) 

ČSN 73 0810 

ČSN EN 13501-2 

dodatek do 

odporności 

ogniowej elementu 

konstrukcyjnego na 

podstawie 

protokołu o 

klasyfikacji 

klasyfikacja 

poszczególnych 

konfiguracji13) 

spełnia 

przyleganie do 

podłoża 
ČSN 73 2577 0,2 MPa / 

1,44 ± 0,22 MPa 

0,87 ± 0,23 MPa 
spełnia 

nieszkodliwość 

dla zdrowia 

 

rozporządzenie MZ 

nr 6/2003 Sb. 

produkt bezpieczny 

dla zdrowia 

produkt bezpieczny 

dla zdrowia 
spełnia 

Uwaga: [x] ... vide dokument [x], rozdział 2 Protokołu o certyfikacji 
I) Płyta wiórowa zabezpieczona warstwą PROMADUR® (warstwa aktywna 300 g/m2 i 

wierzchnia 100 g/m2), vide [4] 
2) Drewniana płyta z warstwą PROMADUR® transparent 470 g/m2 vide [5] 
3) Drewniana płyta z warstwą PROMADUR® transparent 190 g/m2 vide [6] 
4) Drewniana płyta z warstwą PROMADUR® transparent 470 g/m2 vide z kolorowym PU 

warstwą powierzchniową, vide [7] 
5) Drewniana płyta z warstwą PROMADUR® transparent 190g/m2 z kolorowym PU warstwą 

wierzchnią, vide [8] 
6) Płyta z włókna drzewnego z okleiną z warstwą PROMADUR® transparent 470 g/m2 vide 

[12] 
7) Płyta z włókna drzewnego z okleiną z warstwą PROMADUR® transparent 420 g/m2 i 

warstwa pokrywająca PROMADUR® transparent 100 g/m2, vide [13] 
8) Płyta drewniana z warstwą PROMADUR® transparent 200 g/m2 i warstwa 

pokrywająca PROMADUR® transparent 100 g/m2, vide [14] 

9) Płyta drewniana z warstwą PROMADUR® transparent 300 g/m2 i warstwa pokrywająca 

PROMADUR® transparent 100 g/m2, vide [15] 
10) Płyta drewniana z warstwą PROMADUR® transparent 400 g/m2 i warstwa pokrywająca 



PROMADUR® transparent 100 g/m2, vide [16] 
II) MDF płyta z warstwą PROMADUR® transparent 250 g/m2 i wewnętrzne PU 

powierzchniowy lakier - PO 238, vide [17] 

MDF płyta z warstwą PROMADUR® transparent 250 g/m2 i wewnętrzny PU 

powierzchniowy lakier - PO 238, vide [18] 

13) Klasyfikacja poszczególnych konfiguracji i warunki obowiązywania podane są w 

Protokole o klasyfikacji, vide [11] 

 

Obowiązywanie STO nr S-216/C5a/2018/0051 do 28 lutego 2021 r. 

 

 

/-/ nieczytelny podpis 

 

inż. Jaroslav Dufek 

Dyrektor PAVUS a.s. – AO 216 

 

/-/ Pieczęć 

Odcisk pieczęci okrągłej z tekstem na otoku: 

OSOBA AUTORYZOWANA 216 PAVUS. a.s. 

 

Z220180025 

 


