
hM CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 J6zef6wldotwocka, ul.Nadwislaiska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3392/2018
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie pfzeciwpo2afowej

(Dz.U. z 2018 r. poz.620z p6in. zm.)

Centrum Naukowo-Badawcze Ochfony przeciwpo2arowej

im.l6zefa Tuliszkowskiego Paistwowy Inst!,tut Badawczy na wniosek:

Spe€jalistyczne Przedsiqbiorstwo Gornacze ,,GORTECH.. SD. z o.o.
ul. Wielicka 50
30-552 Krak6w

Sorbent sypkityp DIATO PLUS / DTATO PLUS +

Specjalistyczne Przedsiebiorstwo c6rnicze ,,GdRTECH- Sp. z o.o.

)
4j

P-PIB

ul. Wielicka 50.
30-552 Krak6w

w zakiadzie produkcyjnym: Pedmo S.A.

Towarowa 23
43-10oTychy

stwierdza, 2e wyr6b:

proouKowany przez:

spelni. wymagania:

A^9
st- bryC. dr in2. PawelJanik

wnioskodawcq wymagai zawanycl

do 22.LO.2O23 t.

pkt. 9.1 zalqcznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnerrznycti
i Administracji : dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobrjw stuiecycti
zapewnieniu bezpieczefstwa pubticznego tub ochronie zdrowia i iyci;
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszcenia tych wyrob6u/l
do titytkowania (Dz. U. Nr !43, poz. LOO2, z 2O!O r., Nr 85, po2. 553 i z ZO18 ..]
poz. 984)

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numef 4812/2018 z dnia 03:08.2018 r.
2. Sprawozdanie z badai nr 1031/BU/18 z dnia 14.08.2018 r. oraz sprawozdanie z baddn nr 957lBU/18 z dni!

25-06.2018 r. wykonanych w Zespole Laboratofi6w Urzadzeil i Srodk6w Gajniczvch BU CNBOp ptB.

Swiadectwo jest watne pod warunkiem przestf2egania przez
w umowie nr 3392/DclcN8oP-PlB/2018.

Okres wainoici Swiadectwa:

DYREKTOR CNBOP,PIB

AC 063

DC/D 21l08 08 2018
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AC 063

Diato plus Diato plus +

Przeznaczenie do pochlaniania Wszelkich cieczy

na powierzchniach stalych

szary granr.rlat mineralny pomaranczowy granulat mineralny

Podst.wowy skladnik krzemionka opalowa

Zdolnoii pochl.nrania oleju nie mniejni250% wagowych w stosunku do masy sorbentu

S4O g!1! 10 % a5O gll ! lO %

Granulacja:

. ziaren powyiej 4 mm o%

. ziaren poni2ej0,125 mm <10%


