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A Maryar Köáársaság L997. évr. D.KtItil. tönrény (Építési Törvény) 41. $-a alkalmazása szerint,
összhangban az Et:rópat Közösség Tanácsának 1988. december 2I-én kiadott _ az épitési
termékekre vonatkoá tagállami törvények, rendeletek és kőzígazgatási rendelkezések közelítéséról
szóló - 89/106/EGK irányelve és az azt módosító 93/68/EGK irányelv elóírásaival, vaJamint az
építési termékek múszaki követelményei:eek, megfelelóség igaz'olásának. forgalomba hozatalának és
felhaszrrálásának részletes szabályairól szoló 3l2oo3. (I.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelettel,
az aJábbíakban megadott
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Váct Gyár
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állít eló,

negállapítottuk, ho5l a termék elsó típusvizsgálatát, a gráÍ és a 5lári ryártásszabályozás elsó
felülvizsgálatát e|végezték, valamint ho$l a ryartó á'ltal végiett $'ári ryártásszabályozás, és elóre
meghatározott mintavételi tervek szerint a 5lárban vett minták ellenórzése összhangban varr az
EN 197-2-vel.

A cEMKuT Kft. Tanúsítási lroda (mint azEK L4l4 azonosító számon bejeglzett szrrvezete)

folyamatosaa végzi
. a grár és a ryári $lártásszabályozás folyamatos felügleletét,

értékelését és jóváharyását,
o a ryárban, illetve a beépítés helyszínén vett auditminták v2sgalatát.

A fenti megfelelóség-értékelési eljarások alapján, melyek eredményeit a CKTI-36/0Il2oo9
munkaszámú Értékelési jelentésben rögzítettünk,

tanúsítJuk,
ho$' a fent megnevezntt épitési termék (cement)

megfelel azEN L97-I ZA mellékletének és összbangban vaÍI az EN 197-2-ve1 az EN I97-I ZA
mellékletében megadottak szerint.

Ez a tanúsítvány feljogosítja a ryártót a CE jelölés a]ka]nazásfua.
Ez a tanúsítvány feljogosítja a $lártót a CEMKUT Tanúsítási embléma alkalmazására.

A tanúsítvány azonosítója:

A tanúsítvány érvényessége:

Budapest, 2010. januar 1.
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