Traducere din limba engleză

INSTITUTUL TURC PRIVIND STANDARDELE
CERTIFICAT DE CONFORMITATE PENTRU
CONTROLUL PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ
1783 – CPR – 189
în conformitate cu Regulamentul 305/2011/UE al Parlamentului şi al Consiliului European din 09.03.2011
(Regulamentul privind Produsele de Construcţii – CPR), acest certificat se aplică produsului pentru
construcţii
PANOURI PE BAZĂ DE LEMN
Panouri din particule legate cu ciment
„EN 634-2”, „Clasa Tehnică 1”, „grosime între 8 mm şi 30 mm”
Mărci comerciale:
- Betopan
- Betopanplus
- Taşonit
- Yalipan
produse de fabricantul
TEPE BETOPAN YAPI MALZEMELERI SAN.VE TIC.A.Ş.
BEYTEPE KÖYÜ NR. 3 BILKENT ANKARA
şi produse în fabrica
TEPE BETOPAN YAPI MALZEMELERI SAN.VE TIC.A.Ş.
BEYTEPE KÖYÜ NR. 3 BILKENT ANKARA
Acest certificat atestă că sunt aplicate toate prevederile referitoare la evaluarea şi verificarea constanţei
performanţelor descrise în Anexa ZA a standardului EN 13986:2004 conform sistemului 2+ pentru
performanţele stabilite în acest certificat şi că activitatea de control al producţiei în fabrică îndeplineşte
toate cerinţele pentru aceste performanţe.
Acest certificat a fost emis prima dată la 03.12.2009 în baza Directivei privind Produsele de Construcţii
CPD revizuită la 27.01.2014 potrivit CPR şi va rămâne valabil atâta vreme cât metodele de testare şi/sau
cerinţele privind controlul producţiei în fabrică incluse în standardul armonizat, folosite pentru evaluarea
performanţelor caracteristicilor esenţiale declarate nu se modifică şi atâta vreme cât produsul de construcţii
şi condiţiile de fabricare nu se modifică în mod semnificativ, dacă nu este suspendat sau retras de către
organismul de certificare.
Ankara, rev.01 / 27.01.2014
ss. indescifrabilă şi ştampila rotundă

ss. indescifrabilă
Sezai DOGAN, director directive

www.tse.org.tr / Necatibey Cad. Nr. 112 Bakanliklar – Ankara / +90 312 416 62 00
Acest certificat nu poate fi modificat, multiplicat parţial sau şters.
Subsemnata, GHEORGHE AURORA, interpret şi traducător autorizat pentru limbile germană şi engleză în
temeiul autorizaţiei nr. 4106/2000, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea
traducerii efectuate din limba engleză în limba română, că textul prezentat a fost tradus complet, fără
omisiuni şi că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conţinutul şi sensul.

