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iprzeznaczeniaorazprzy spełnieniu waruŃów podanych w niniejszej Aprobacie Technicznej

IBDiM.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów dlawyżej wymienionego wyrobu budowlanego wskazuje

obowią7ujący system !* ocen} zgodności.

IZOHAN Sp. z o.o.

ul. Łużych 2,81-963 GDYNIAzsiedzibą

Data wydania Aprobaty Technicznej :

Data utraĘ wżności Aprobaty Technicznej:

o(trron
L\*-

prof. dr hab. itZ,. Leszek Rafalski

2 marca 2009 r.
2 marca2019 r.

Dokument Aprobaty Technicznej IBDiM
IBDiM Nr AT/2009 -03 -1 544 l l przedłuża i

Nr AT/2009-03-1544ll zawiera stron 11, Aprobata Techniczna
zlnienia Aprobatę Techniczna IBDiM Ni AT/2009 -03-1544.
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1 PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA APROBATY TECHNICZNEJ

Aprobata Techniczna została udzielona na podstawie :

1. ustawy z dńa 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 88I ze zm.)
zwanej dalej,,ustawą",

2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowżnionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 249, poz.2497 ze zm.), zwanego dalej ,,rozporządzeniem".

2 NAZWA TECHNICZNA I NAZWA HANDLOWA ORAZ IDENTYF,IKACJA
TECHNICZNA WYROBU BUDOWLANEGO

2.1 Nazwa techniczna inazłl,a handlowa

Na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Instytut Badawczy Dróg i Mostów określił następującą
rnzwętechniczną lzolacja wodochronna, pĘnna, akrylowa, do po-mostów
i nazwę handlową IZOHAN RENOBUD R-112
wyrobu budowlanego zwanego dalej: materiałem IZOHAN RENOBUD R-112.

2.2 Określenie i adres wnioskodawcy

Wnioskodawcą jest: producent o nazwie i z siedzibą które zostały określone na stronie 1/11
niniejszej aprobaty.

2.3 Miejsce produkcji wyrobu budowlanego

Wyrób jest produkowany w: Zakladzie Produkcyjnym Pomiecryno z siedzibą
ul. Spacerowa 26128, 83-305 Pomiecryno.

2.4 Identyfikacja techniczna wyrobu budowlanego

Przedmiotem Aprobaty Technicznej jest jednoskładnikowy materiał na bazię modyfikowanej
żywicy akrylowej IZOHAN RENOBUD R-1l2, układany,,na zimno", który po naniesieniu na
izolowanąpowierzchnięutwardza się i tworzy elastyczną wodoszczelnąpowłokę izolacyjną.

3 PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WYROBU
BUDOWLANEGO ORAZ WARUNKI UZYTKOWANIA I MONTAZU

3.1 Przeznaczenie

Mateńał IZOHAN RENOBUD R-112 jest przeznaczony w inżynierii komunikacyjnej do
wykonywania izolacji przeciwwodnych na pionowych i poziomych powierzchniach betonowych
obiektów, inZynierskich, w tym na betonowych płytach pomostów drogowych i kolejow}ch
obiektów mostowych. W przypadku pomostów drogowych, na wykonanój iŹotacj i z mateńału
IZOHAN RENOBUD R-112 możĄa bezpośrednio układać nawierzchnie asfaltowe, w tym
z asfaltu lanego, natomiast w przypadku betonolvych pły pomostów kolejowych obiektów
mostowych należy wykonać warstwę ochronną. Sposób wykonania warstwy ochronnej izolacji
określa dokumentacj a wykonawcza.
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Materiał IZOHANRENOBUDR-l12 możę byó układany zarówno na świeżym, dojrzewającym
jak i dojrzaĘm podłozu betonow;rm. Izolacja ułożona na świeżym podłożu betonowym
zabezpiecza go przed zbyt szybkim parowaniem wody i pełni funkcję środka pielęgnującego.

3.2 Zakres stosowania

Na podstawie § 5 ust. I rozporządzenia Instytut Badawczy Dróg i Mostów stwierdza przydatność
wyrobu budowlanego do stosowania w inzynierii komunikacyjnej zgodnie z jego przeznaczeniem
opisanym w punkcie 3.1 w zakresie:

- drogorvych obiektów inĘnierskich bez ograniczeń, w rozumieniu i zgodnie z waruŃami
określonymiw rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia3O maja 2000
r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz.735 ze zm.);

- kolejorvych obiektów inĘnieryjnych bez ograniczeń, w rozumieniu i zgodnie z warunkami
okreŚlonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz.987);

- obiektów budowlanych kolei miejskiej ,,metra" bez ograniczeń, w rozumieniu i zgodnie
z warunkami określonymi w rozporządzeńu Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca}Olt r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr l44,poz.859).

3.3 Warunki stosowania

Roboty przy aplikacji materiału IZOHAN RENOBUD R-112 należy wykonywać przy
temperaturze otoczęńa od +5oC do +30oC. Nie należy prowadzió prac podczas silnego wiatru
i opadów atmosferyc zny ch.

Kryteria oceny jakości podłoża z betonu cementowego, na którym dopuszcza się aplikację
materiału IZOHAN RENOBUD R-l 12 są następujące:

a) podłoże ze świeżego betonu (od 4 godzin do 6 godzin po ułożeniu mieszanki betonowej) lub
dojtzewĄącego betonu:

- podłoże wytrzymńe: projektowana klasa betonu wg PN-EN 206-| powinna wynosió
co najmniej C25l30;

- podłoże czyste: powierzchnia betonu powinna byó wolna od luźnych frakcji, pyłów,
mleczka cernentowego, plam oleju, smarów i innych zarieczyszczeń; powięrzcllnia
świeżego betonu powinna byó zatarta;

- współczynnik cementowo-wodny betonu powinien wynosić c : w < 0,55;
b) podłoże z dojrzńego betonu (po co najmniej 2I dniachdojrzewania):

- podłoże firzymałe; vłyttzymałość podłoża badanametodą,,pull-off' powinna wynosió
co najmniej 1,5 MPa,

- podłoże czyste; powierzchnia betonu powinna byó wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam
oleju, smarów i innych zanieczyszczeń;
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- podłoze:
o suche - beton powinien być w stanie powietrzno suchym, bez widocznych śladów

wilgoci i zaciemnień spowodowanych wilgocią lub;
o matowo-wilgotne - powierzchnia betonu może byó ciemna i matowa bezbłyszczącej

błonki wody.

W wypadku aplikacji materiału IZOHAN RENOBUD R-l12 na betonowych płytach pomostów,
podłoże z betonu cementowego powinno dodatkowo spełniaó następujące kryteria:

- podłoże gładkie; lokalne nierówności i zagłębienia powierzchni betonu nie powinny
przelłaczać + 5 mm;

- podłoże równe; szczeliny między powierzchniąpodłoża a łatąo długości 4 m ułożonąna
betonie cementowym, nie powinny przel<raczać 10 mm.

APlikacja materiału IZOHAN RENOBUD R-l12, jak i późniejsza jego pielęgnacja, powinna
odbywać się zgodnie z instrukcjądostarczonąprzęzproducenta. 

.

W wypadku aplikacji materiału IZOHAN RENOBUD R-112 na niejednorodne i porowate
powierzchnie betonowe zalęca się wykonanie warstwy grunĘącej z materińu IZOHAN
RENOBUD R-112 rozcieńczonego uniwersalnym rozpuszczalnikiem organicznym w proporcji
1:9 (IZOHANRENOBUDR-II2 ; tozpuszczalnik). Do wykonywania izoIacji z materińu
IZOHAN RENOBUD R-l12, na podłożu betonowym zagruntowanym rozcieńczonym materiałem
IZOHANRENOBUDR-112, można przystąlić po upływie około 6h, gdy warstwa gruntująca
będzie w stanie pyłosuchym.

Do wykonania nawierzchni asfaltowej lub warstwy ochronnej moźrn przystąpić po całkowitym
utwardzeniu materiału IZOHAN RENOBUD R-112, jednak nie wcześniej niż po 3 dniach
od jego aplikacji. Wszelki ruch technologiczny ludzi i pojazdów po izolacji, nierwiryarly
bezpośrednio z układaniem warstw nawierzchni lub warstwy ochronnej jest zabroniony do czasu
wykonania tych warstw. Składowanie na wykonanej izolacji materiałów i narzędzi oraz
parkowanie pojazdów maszyn budowlanych j est niedopuszc zalnę.

Szczegółowy sposób zastosowanta materiału IZOHAN RENOBUD R-l12 określa dokumentacja
wykonawcza.

Podczas aplikacji materiału IZOHAN RENOBUD R-112 należy ptzestrźegać zaleceń BHP
podanych przez producenta.

WYrób budowlany należy stosować zgodnie z przeznacŻeniem, zakresem i warunkami, które
Podano w aprobacie technicznej oraz w przepisach techniczno-budowlanych właściwych dla
PoszczegÓlnych rodzajów budowli w inżynierii komunikacyjnej. Przed zastosowaniem wyrobu
budowlanego w sposób niezgodny z przepisarti techniozno-budowlanymi należy uzyskaó Źgodę
na odstępstwo od tych przepisów w trybie określonym w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca tgÓą i.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. III8 zę zm.).

4 WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWE I TECHNICZNE WYROBU BUDOWLANEGO

WłaŚciwości użytkowe i techniczne wyrobu budowlanego zestawiono w tablicy.
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L.p. właściwości Jednostki Wymagania Metody badań
według

l 2 3 4 5

MaterińIZO IAN RENoB ID R-l l2
1 Gęstośó g/c^' od 1,17 do 1,43 PN-EN ISo 2811_|

2 Lepkość mPa s od 5400 do 6600 PN-EN ISo 3219

J Widmo w podczerwieni
Badanie

identyfikacyjne
Rysunek

PN-EN 1767

Utwardzona powłoka z materiału IZOruN RENOBUD R- ż

4
Wytrrymałośó na odrywanie
od podłoża betonowego po 7 dniach
utwardzania, metodą,,pull-ofP'

MPa > 1,5
PN-EN 1542l

procedura bada-wcza
IBDiM PB/TM-1/6

5

Wytrzymałośó na odrywanie
od podłoża po 200 cyklach zamrńania
i odmrazania w wodzie, w temp.:
-18oC / +18oC, metodąo,pul1-off,

MPa > 1,0
PN-EN 1542l

procedura bńa,wcza
IBDiM PB/TM-1/6

6

Ocena stanu powłoki ułożonej na
podłożu betonowym, po 200 cyklach
zamrńania i odmrżania w wodzie,
w temp.: -18oC / +l8oc

bezzmian
procedura bada,wcza
IBDiM PB/TM-l/13

7
Wskaznik ograniczenia chłonności
wody % >90 Procedura IBDiM

Nr PB-TM-XS

Tablica

Rysunek -,Widmo w podczerwient (analizaFTlR) materiału IZOHAN RENOBUD R-l12
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5 OCENA ZGODNOŚCI

5.1 Obowiązujący system oceny zgodności

Na podstawie § 5 rozporządzenia Instytut Badawczy Dróg i Mostów wskazuje dla vłyżej
wymienionego wyrobu budowlanego obowiązujący system 2* oceny zgodności.

W systemie 2+ oceny zgodności producent moze wystawió krajową deklarację zgodności
z apr obatątechniczną na podstawie :

c) zadaniaproducenta:
- wstępnego badania typu,
- zakładowej kontroli produkcji,
- badń próbek pobranych w zakJadzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta

zgodnie z ustalonym planem badania,
d) zadania akredytowanej jednostki:

- certyfikacji zakładowej kontroli produkcji na podstawie:. wstępnej inspekcji za]<ładu
produkcyjnego i zal<łńowej kontroli produkcji oraz ciągłego nadzoru, oceny i akceptacji
zaMadow ej kontro li pro dukcj i.

5.2 Wstępne badanie typu

Wstępne badanie typu dokonywane przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu
potwierdza wymagane właściwości użytkowe i techniczne.

Wstępne badanie typu obejmuje:

a) badanie gęstości, wg tablicy, poz.I , która dotyczy wymagania podstawowego:
b ezpieczeństwa użytkowania;

b) badanie lepkości, wg tablicy poz. 2, która dotyczy wymagania podstawowego:
b ezpieczeństwa uzytkowani a;

c) badanie wytrzymałości na odrywanie od podłoża betonowego po 7 dniach twardnienia,
metoda ,,pull-off'o wg tablica, lp. 4, która dotyczy wymagania podstawowego:
b ezpieczeństwa użytkowania;

d) badanie wyttzymńości na odrywanie po 200 cyklach zartażania i odmrazania w wodzie,
wg tablicy, lp. 5, która dotyczy wymagania podstawowego: bezpieczeństwa użytkowania;

e) ocenę stanu powłoki po 200 cyklachzamrńartiai odmtńania w wodzie, wg tablicy, lp. 6,
który dotyc zy wmagania podstawowego : bezpieczeństwa użytkowania;

D oznaczań.e wskaznika ograniczenia chłonności wody, wg tablicy, |p. 7, który dotyczy
wymagania podstawowego: bezpieczeństwo użytkowania. .

Wstępne badanie Ępu należv wykonać ponownie w sytuacji, gdy możnapoddać w wątpliwość
wyniki uprzednio wykonanych badń, w szczególności gdy dokonano: zmian konstrŃcyjnych
wyrobów, zmiarry surowców lub elementów składowych, istotnychzmianw technologii produkcji
lub zmiany warunków wytwarzania,(np.: wymiana linii technologicznej, przeniesienie za&adu
produkcyjnego, itp.).
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5.3 ZakNadowa kontrola produkcji

Wyrób budowlany, objęł niniejszą Aprobatą Techniczną powinien byó produkowany zgodnie
z systemem zakładowej kontroli produkcji.

Producent powinien ustanowió, udokumentować, wdrożyć i utrzymywaó system zakładowej
kontroli prodŃcji w celu zapewnienia, że wyrób wprowadzany do obrotu jest zgodny
z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej i dektarowanymi wartościami.
System zakładowej kontroli produkcj i powinien obej mować :

a) procedury, instrrrkcje oraz specyfikacje techniczne i normy,
b) opis techniczny wyrobu,
c) regularne kontrole i badania surowców i materiałów,
d) regularne kontrole i badania gotowego wyrobu,
e) ocenę jakości gotowego wyrobu na podstawie wyników kontroli i badń.

Regulama kontrola i badania surowców i materiałów oraz gotowego wyrobu powinny byó
dokumentowane poprzez zapisy w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Producent
powinien prowadzić Wkaz tej dokumentacji w tym stosowanych formularzy i prowadzonych
zapisów. Dokumentacja zakładowej kontroli produkcji powinna być aktualizowana w przypadku
wystąpienia zmian w wyrobie, procesie produkcji lub w systemie zakładowej kontroli produkcji.
W procedurach lub w instrŃcjach powinien zostać udokumentowany sposób:

nadzoru nad dokumentami i zapisami,
kontroli i potwierdzania zgodności surowców i materiałów z ustalonymi wymaganiami,
nadzoru nad procesem produkcyjnym oraz prowadzenia kontroli i badań w trakcie
wytwarzania i gotowego wyrobu,
nadzoru nad urządzeniami i maszynami produkcyjnymi,
nadzoru nad wyposażeniem do kontroli i badń wyrobu zzachowaniem spójności pomiarowej,
prowadzenia oceny zgodności wyrobu zrymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej,
postępowania z wyrobem niezgodnym,
postępowania ze zgłoszonymi reklamacjami dotyczącymi jakości gotowego wyrobu
lub surowców i materińów,

i) prowadzenia działańkorygujących i zapobiegawczych )j) przeprowadzanta audytów wewnętrznych i przegląd ów zarządzania,
k) szkoleniapersonelu.

System zarządzania jakością stosowany wg wymagń PN-EN ISO 9001 może byó uznany za
system zakładowej kontroli produkcji, jeżeli sąrównież spełnione wymagania niniejszej Aprobaty
Technicznej.

5.4 Badania gotorvych wyrobów

5.4.1 Program badań

Program badń gotowych wyrobów obejmuje:

a) badaniableżące,

a)
b)
c)

d)
e)

0
g)
h)
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b) badania próbek pobranych w zal<ładzie produkcyjnym, prowadzonych przez producenta
zgodnie z ustalonym planem badania.

5.4.2 Badania bieżące

Badania bieżące gotowych wyrobów obejmuje:
- ozrLaczęnie gęstości (tablica, lp. 1);
- ozrlaczęnie lepkości (tablica, lp.2).

5.4.3 Badania uzupełniające próbek

Badania uzupełniaj ące próbek obejmują
- oznaczanie widma w podczerwieni (analiza FTIR) (tablica, lp. 3);
- badanie wytrzymałości na odrywanie od podłoża betonowego po 7 dniach twardnienia,

metoda,,pull-off' (tablica, lp, 4);
- badanie wytrzymałości na odrywanie po 200 cyklach zarnrńania i odmrazania w wodzie

(tablica,lp. 5);
- ocenę stanu powłoki po 200 cyklachzamrużaniai odmtłżania w wodzie (tablica, lp. 6);
- oznaczanie wskźnika ograniczęniachłonności wody (tablica, Ip.7).

5.5 Pobieranie próbek do badań

Próbki do badń należy pobierać zgodnie z .vqvmĘaniami zaMadowej kontroli produkcji oraz
norm przedmiotowych określonych w tablicy dlaposzczególnych rodzajów badń.

5.6 Częstotliwośćbadań

a) Badania bieżące powinny być wykonywane dla kżdej partii wyrobu zgodnie z planem badń
ustalonym w dokumentacji zakładowej kontroli produkcji. Wielkość partii powinna zostać
określona w dokumentacji zahJadowej kontroli produkcji.

b) Badania uzupełniające próbek powinny byó wykonywane zgodnie z planem badń ustalonym
w dokument acji zalrJńowej kontroli prodŃcj i, Iecz nie rzadziej niż raz na 3 lata.

5.7 Ocena wyników badań

Wyrób należy uznać za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM, jeżeli
wyniki wszystkich badń są pozytywne.

6 KLASYFIKACJA WYNIKAJĄ CA Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW I POLSKICH
NoRM

6.1 Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU): 20.30.12.0

6.2 Poiska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN): 3208 20 90
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WYTYCZNE DOTYCZĄCE TECHNOLOGII WYTWARZANIA, PAKOWANIA,
TRANSPORTU I SKŁADOWANIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB
ZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO

7.1 Wytyczne dotyczące technologiiwytwarzania

Materiał IZOHAN RENOBUD R-112 powinien być produkowany zgodnie zdokumentacją
technologiczną.

7.2 Wytyczne dotyczące pakowania, transpońu i składowania

Materiał IZOHAN RENOBUD R-112 jest pakowany w opakowania po 20 kg lub w inne
opakowani a na zatlówienie odbiorcy.

Materiał IZOHAN RENOBUD R-112 należy przechowywać w,oryginalnych opakowaniach,
wpozycji stojącej zdalaodźródeł ogniai elementów grzejnych, wwarunkachzabezpieczających
je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi, w tym w szczególności mrozu. Okres
przechowywania wynosi 1 2 miesięcy.

Materiał IZOHAN RENOBUD R-112 naIeży ptzewozić krytymi środkami transportu, chroniąc
opakowaniaprzed uszkodzeniami mechanicznymi, wysokątemperaturą orazrwrozem.

7.3 Szczegółowy sposób znakowania wyrobu budowlanego

Wyrób należy oznakować znakiem budowlanym zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych otaz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz.204l ze nrl.). Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
obowią,zany dołączy ó informacj ę zawier ającą

a) określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zal<ładuprodukującego wyrób budowlany;
b) identyfikację wyrobu budowlanego zawierając% nazwę techniczną nazwę handlową typ,

odmianę, gatunek, według specyfikacji technicznej ;

c) numer i rok wydania niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM, z którąpotwierdzono zgodnośó
wyrobu budowlanego;

d) numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;
e) nazwęjednostki certyfikującej, która brałaudział w zastosowanym systemie oceny zgodności

wyrobu budowlanego;
datę produkcji lub numer partii;
masę netto;
instrŃcję stosowania;
termin przydatności do uzycia;
instrukcję BHP;
oznakowanie zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie
oznakowania opakowń substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz
niektórych preparatów chemicznych (Dz. U. 2009 nr 53 poz.439).

Informację należy dołączyć do wyrobu budowlanego w sposób umożliwiaj ący zapozfianie się
zniąprzez stozującego ten wyrób.

D
g)
h)
i)
j)
k)
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8 WYKAZ DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W POSTĘPOWANIU
APROBACYJNYM, W TYM WYKAZ RAPORTÓW Z BADAŃ WYROBU
BUDOWLANEGO

W postępowaniu aprobacyj nym wykorzystano:

8.1 Polskie Normy i inne Normy:

a) PN-EN I542:2000P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Metody badń -- Pomiar przyczepności przez odrywanie

b) PN-EN l767:2008P Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych --
Metody badń - Analizaw podczerwieni

c) PN-EN ISO 2811-I:2002P Farby i lakiery -- Oznaczanie gęstości -- Część 1: Metoda
piknometryczna

d) PN-EN ISO 3219:2000P Tworzywa szfuczne - Polimery/żywice w stanie ciekłym lub jako
emulsje albo dyspersje - Oznaczanie lepkości za pomocą wiskozymetru rotacyjnego przy
określonej szybkości ścinania

e) PN-EN ISO 9001:2009P Systemy zarządzaniajakością-- Wymagania

8.2 Procedury badawcze:

a) Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/6 Pomiar przyczepnościprzez odrywanie

b) Procedura badawcza IBDiM Nr PB/TM-1/13 Ocena stanu powłoki (lub lvypralvy) ochronnej
po próbie mrozoodporności

c) Procedura badawcza IBDiM Nr PB-TM-XS Oznaczenię wskńnika ograniczęnia chłonności
wody

8.3 Raporty zbadań wyrobu budowlanego i inne dokumenty:

a) Atest Higieniczny nr 92132219612014 Powłoka hydroizolacyjna IZOHAN RENOBUD
R-l12, Gdński Uniwersytet Medyczny, Gdynia 2014 t.

b) Badania materiału IZOHAN RENOBUD R-l12, IBDiM, Warczawa,Z}l4

9 POUCZENIE

9.1 Aprobata techniczna nie jest dokumentem upowżniającym do oznakowania wyrobu
budowlanego przed wprowadzeniem do obrotu.

9.2 Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM moze być uchylona z inicjatywy własnej jednostki
aprobującej lub na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po
przelrowadzeniu postępowania wyjaśniaj ącego z udziałęmWnioskodawcy.

9.3 Niniejsza Aprobata Techniczna IBDiM 'nie narusza uprawnień wynikających z ustawy
zdnia 3Dczerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr II9,
poz. IIl7, ze nrl.).

9.4 Od niniejszej Aprobaty Technicznej IBDiM nie słuZy odwołanie.
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Otrzvnuia:

1 Upowaźniony Ikajowy Przedstawiciel Producenta o nazwie: IZOHAN Sp. z o.o.
z siedzibą ul. ŁuĘcka 2,81-963 GDYNIA - 2 eg.

ż ala Dńń Normalizacji Instytufu Badawczego Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1,

03_302 Warszawa ,tel.22 614 56 59,22 39 00 4l4,fax22 675 4127 ,, - |eg.


