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Uwie rzytel nione tł umaczenie z języka a ngielskiego

W górnym lewym rogu symbol AEROQ - Jednostka Certyfikuiąca Produkty Budowlane NB 1840 -/

CERWF|KAT sTAŁoŚ0 Wł AŚcMoŚcl u yrrowvcn -/
N R 184o{P R-99 l 9u Ec l o353-Ll- l
Zgodnię p;$o$orządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku

zone zastosowanie:

WEŁNY SZKLANEJ MINERAINB -/

lzolacia termiczna budynków -/

Produkt wprowadzony na rynek przez: GECSATHERM sA -/

Z siedzibą w: Tarnaveni, Str. Armatei, nr 82,Jud Mures -/

Produkowany w zakł adzie: GECSATHERM SA -/

Z siedzibą w: Tarnaveni, Str. Armatei, nr 82,Jud Mures -/
Niniejszy certyfikat potwierdza ,  e wszystkie wymagania dotyczące oceny i kontroli stał oŚci

wł aś ciwoś ci u ytkowych ujętych w aneksie ZA do normy: -/

SR EN t3162:20t2-1
są speł nione -/
AERoQ SA, jednostka ceffikująca , ustalił a ł p produktu poprzez Wstępne badanie Ępu produktu,

kontrolę zakł adu produkcyjnego i kontrolę produkcji, przeglądy, ciągł ą ocenę kontroli produkcji i

potwierdza,  e wszystkie wymagania w ramach systemu 1 są speł nione. -/
Data przedł u enia -29l1Ll2OL3 -l
Wydano dnia (zgodnie z CPD) 3tlo],llo].j- -/
Niniejszy cerMikat zachowuje wa noś ć  pod warunkiem,  e wymagania i metody badań okreŚlone

normą nie zmienią się oraz produkty jak i warunki produkcji nie ulegną zmianie. W przeciwnym

przypadku ceMi kat powi nien zostać  zmodyfi kow any. - /
Wa noś ć  niniejszego certyfikatu jest uzale niona od corocznej zewnętrznej kontroli i ciąclej oceny

kontroli produkcji potwierdzonej stosownymi raportam i kontrolnym i. -l
Wa noś ć  niniejszego certyfikatu mo e zostać  zawieszona lub anulowana w przypadku, gdy warunki

opisane w cerMikacie nie są utrzymywane. -/

okrągł a pieczęć  z emblematem poś rodku i napisem w otoku: AEROQ SA Spół ka Handlowa Bukareszt
Rumunia - Constantin Avram - General manager - podpis .-/
F-L4lc- oo7 sl/Ed4 AERoQ SA Felacu Street nr 14 B sektor 1, Bukareszt Rumunia -/

Ja, Barbara Zięba, tł umacz przysięgĘ  języka angielskiego wpisany na listę tł umaczy przysięgĘch pod
numerem TP/5g8/07, poś wiodczam zgodnoś ć  powy szego tł umaczenia z treŚciq skonu dokumentu w
j ę zy ku a n g i e l s ki m d oł qczo n e g o d o n i n i ej sze g o tł  u mgcz e n i a.

Bielsko-Biata, 2a14-a-04 Rep: Nrf.b / oł /zolł

-wfu.*&Ł

#,., l, ,.
.' |1 l\ lź

il /--:_-,:;i\.{..lii,i } 
-

'1'Ę  ,.
. .tip

"_/l

.r\ !, ,, a i ,._



I

},

Uwierzytelnione tł umaczenie z języka angielskiego

-*"
Aneks cERwFlKATU sTAŁoŚcl WŁAŚclwoŚcl u rrKoWYcH NR 184o_cPR_99/91/Ecl0353-11

wydany 31 sł cznia 2011wznowiony dnia 29 listopada 2013 roku.-/

WEINA MIń|ERA]NA szKlANA PRoDUKoWANA FABRYczNlE -/

Okrągł a pieczęć  z emblematem poś rodku i napisem w otoku: AEROQSA Spół ka Handlowa Bukareszt

Rumunia - Constantin Avram - General manager - podpis .-/

F-L4LC-ł OOI Sl/Ed4 AEROQSA Felacu Street nr 14 B sektor 1, Bukareszt Rumunia -/

Ja, Barbara 7ięba, tł umacz przysięgł y języka angielskiego wpisany na listę tł umaczy przysięgtych pod
numerem TP|538/O7, poś wiadczam zgodnoś ć  powy szego tł umaczenia z treś cią wydruku zapisu
elektronicznego dokumentu w języku angielskim §oł ączonego do niniejszego tł umaczenia.
Bielsko-Biał a,20l4-M-o4 Rep: Nr }b l o4/20L4

próduk{ (nazwa
:a=
handlowa)

Forma prezentacji

produktu

Przewodzenie ciepł a Klasa tolerancji gruboś ci

VsG1 Eco Rolka o,oM T1

lzo Eco

WOOLTHERM ECO

VsG1 Ro|ka o,o42 T1

lzo

VsGl AtU

lzo ALU

VsG 39 Rolka 0,039 T1

VPG P\rta 0,034 T1

VPG ALU

VPG cs

GW

GWALU

GW cs

VsG 45 Rolka 0,(X5 T1







Uwierzyte l nione tł umacze nie z języka a ngielskiego

W górnym l"nĘm rogu symbol CE - oznakowanie produktu spetniającego wymagania dyrektyw Unii
Europejskiej (UE).-/
DEKLARACJA WŁAś clwoś cl u YTKoWYcH Nr 1to1.o1.2o14 -t

1. Kod identyfikacyjny produktu : Weł na szklana mineralna w rolkach VsGl.-/

\, 2. Typ, partia i numer seryjny lub inne oznaczenie identyfikacyjne produktu budowlanego
\_ , zgg$nie z wymaganiamiAĄkuł u 11(a): Weł na szklana mineralna w rolkach vSGl,-/

YĘe;nierzone zastosowanie produktu budowlanego, wedł ug przewidywań producenta, zgodnie
z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Skompresowane i zwijane w rolki
koce z weł ny szklanej mineralnej VSG1 wykorzystywane do izolacii termicznej, nie
odkształ cają się pod cię arem , wykonane z nieorganicznych wlókien szklanych
poł ączonych z  ywicą polimerową tworząc spóiny, lekki i sprę ysĘ  koc. Gruboś ć  produktu
od 50 do 2&)mm.-/
Nazwa , zarejestrowany znak towarowy lub nazwa handlowa i adres producenta stosownie
do Artykuł u 11(5}: S.C. GECSATHERM SA - §tr Armatei nr 82 . 5456fil Tarnaveni * Mures
Rumunia
Nazwa i adres prawnego reprezentanta, którego mandat obejmuje zadania okreś lone w
Artykule 11(5): .SC. GECSAT SA - Str Armatei nr 82 - 545600 Tarnaveni - Mures Rumunia.-/
System/y oceny i weryfikacji stał oś ci wł aś ciwoś ci u ytkowych produktu budowlanego jak
okreś lono w Aneksie V: System 1.-/
W przypadku, gdy deklaracja wł aś ciwoś ci u ytkowych doĘczy produktu budowlanego
ujętego w normie zharmonizowanej: AERoq sĄ jednostka cerĘ fikaryina zgł oszona przez
Komisję Europejską do atestacii zgodnoś ci produktów budowlanych o numerze
identyfikacyjnym 18lt0 ustalił a typ produktu poprzez wstępne badanie Ępu produktu,
wstępną kontrolę i kontro!ę produkcji w zakł adzie produkcyjnym i staĘ  nadzór oraz ocenę
kontroli produkcji w zakł adzie zgodnie z sy§temem 1atestacji zgodnoś ci, wydał a Cer§ffikat
Stał oś ci Wł aś ciwoś ci U ytkowych nr 1840-CPR-99/91/EC|O353-LL.- /
Zadeklarowane wł aś ciwoś ci u ytkowe:

CharakterysĘki Wlaś ciwoś ci u ytkowe zharmonizowana
specńkacia techniczna

Współ czynnik przewodzenia
ciepł a, ł

0,04l5ĘmK

SR EN 13162:2O1-2Opór cieplny 50 mm 1, o4m3Klw
Opór cieplny 100 mm  ,4o8m3K/w
Nasiąkliwoś ć  wodą przy
dł ueotrwafum zanurzeniu

2,82kg|mz

Reakcja na ogień A1
9. Wł aś ciwoś ci u ytkowe wyrobu okreś lone w pkt 1 i 2 są zgodne z wł aś ciwoś ciami u ytkowymi

deklarowanymiw pkt 8. Niniejsza Deklaracja wł aś ciwoś ci u ytkowych wydana zostaje na
wył ączna odpowiedzialnoś ć  producenta okreś lonego w pkt 4. -/

W imieniu producenta podpisał  - Cristian Marginean, General Manager- - podpis nieczytelny -/
Tarnaveni, 1 sĘcznia 2OI4 roku-/
SC GECSATHERM SA - Str Armatei nr 82 - 545600 Tarnaveni- Rumunia -/

4.

5.

7.

8.

Ja, Barbara Zięba, tł umacz przysięgĘ  języka angielskiego wpisany na listę tł umaczy przysięgĘch pod
numerem TP/538/07, poś wiadczam zgodnoś ć  powy szego tł umaczenia z treś ciq skanu dokumentu w
języku angielskim doł qczonego do niniejszego tł uryaczenia.
Bielsko-Biał o, 2014ł 4-a4 Rep: Nr b3/ 04/2014



_ęi€rzytel nione tł u maczen ie z języka a ngielskiego

W górnym ,lewym rogu symbol cE - oznakowanie oznaczające,  e produkt sPeł nia wYmagania

dvrektvw UniiEuropejskiej (UE).J
oexlł nł cJA WŁAŚcWoŚcl UZYTKoWYGH Nr 6101.01-2014 -l

1_ __ Kod idóntyfikacyjny produktu : Weł na szklana mineralna w rolkach VSG39.-/
('; ,, i,: '

tia i numer seryjny lub inne oznaczenie iden§fikacyjne produktu budqwlanego

z wymaganiami Afikuł u 11(4): Weł na szklana mineralna w rolkach VsG39.-/

ńi"r.ron" zastosowanie produktu budowlanego, wedł ug przewidywań producenta, zgodnie

z odpowiednią zharmonizowaną specyfikacją techniczną: Skompresowane i zwijane w roli

koce z weł ny szklanei mineralnei V5G1 wykorzysĘwane do izolacji termicznej, nie

odkształ caią się pod cię arem , wykonane z nieorganicznych wlókien szklanych

poł ączonych z  ywicą polimerową twor.ąc spóiny, lekki i spręzysty panel . Gruboś ć

produktu od 50 do 200mm.-/
Nazwa , zarejestrowany znak towarowy lub nazwa handlowa i adres producenta stosownie

do Artykuł u 11(5): S.C. GECSATHERM sA - Str Armatei nr 82 - 545600 Tarnaveni - Mures

Rumunia
Nazwa i adres prawnego reprezentanta, którego mandat obejmuje zadania okreŚlone w

Artykule 11(5): SC. GEcsAT SA _ Str Armatei nr 82 - 545600 Tarnaveni - Mures Rumunia.-l

Systemly oceny i wefiikacji stał oś ci wł aś ciwoś ci u ytkowych produktu budowlanego jak

okreś lono w Aneksie V: System 1.-/
W przypadku, gdy deklaracja wł aś ciwoś ci u ytkowych doĘczy produktu budowlanego

ujętego w normie zharmonizowanej: AEROQ SĄ iednostka certyfikacyjna zgł oszona przez

Komisję Europejską do atestacji zgodnoś ci produktów budowlanych o numerze

identyfikacyjnym 1840 ustalił a Ęp produktu poprzez wstępne badanie typu produktu,

wstępną kontrolę i kontrolę produkcii w zakł adzie produkcyinym i stał  nadzór oraz ocenę

kontroti produkcji w zakł adzie zgodnie z systemem 1atestacji zgodnoŚci, wydał a Ceffikat
Stał oś ci Wł aś ciwoś ci U ytkowych nr 1840-CPR,99 lgLlECl O353,tL.- l

8. Zadeklarowane wł aś ciwoś ci u ytkowe:
Charał terysĘki Wł aś ciwoś ci u ytkowe zharmonizowana

soecwkacia techniczna

Współ czynnik przewodzenia
ciepł a, L

0,0368WmK

SR EN 13162:2012Opór cieplnv 50 mm 1,359 m3K/W

Opór cieplny 100 mm 2,7!8m3Klw
Nasiąkliwoś ć  wodą przy

dł usotrwał vm zanurzeniu
0,97 kg/mz

Reakcia na ogień A1
9. Wł aś ciwoś ci u ytkowe wyrobu okreś lone w pkt 1 i 2 są zgodne z wł aŚciwoŚciami u ytkowymi

deklarowanymi w pkt 8. Niniejsza Deklaracja wł aś ciwoś ci u ytkowych wydana zostaje na

wył ącząa odpowiedzialnoś ć  producenta okreś lonego w pkt ą. -/

W imieniu producenta podpisał  - Cristian Marginean, General Manager- - podpis nieczytelny -/

Tarnaveni, 1 stycznia 2OL4 roku-l
SC GECSATHERM SA - Str Armatei nr 82 - 545600 Tarnaveni - Rumunia -/

4.

5.

6.

7-

Jo, Barbaro Zięba, tł umacz przysięgĘ  języka angielskiego wpisany na listę tł umaczy przysięgĘch pod

numerem Tp/538/07, poś wiadczam zgodnoś ć  powy szego tł umaczenia z treŚciq skgnu dokumentu w
języku a ngiel ski m doł qczonega do niniejszego tł qgacze nia.

Bielsko-Biał a, 2074-04-05 Rep: Nr 5.,5 / oą/zolą



 

SC GECSATHERM SA 
Str. Armatei nr. 82 
Târnăveni, 545600, România                                                                                                         

 
 
 
 
1. Unique identification code of the product-type: 

Mineral glass wool Rolls VSG1 
 

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under 
Article 11(4): 

Mineral glass wool Rolls VSG1 
 

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as 
foreseen by the manufacturer: 

Compressed and rolled blankets of mineral glass wool VSG1, used for any type of thermal insulation, not subject 
to any mechanical loads, composed of inorganic glass fibers linked with polymerized resin to form a 
homogeneous, light and flexible blanket. The product can have thicknesses between 50 and 200 mm. 
 

4. Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 
11(5): 

SC GECSATHERM SA 
Str. Armatei nr. 82, 545600 Târnaveni, 
Mureș, România 
 

5. Name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 11(5): 
SC GECSAT SA 
Str. Armatei nr. 82, 545600 Târnaveni, 
Mureș, România 
 

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in 
Annex V: 

System 1 
 

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered harmonized standard: 
AEROQ SA, certification organism notified by The European Commission for construction products conformity 
attestation with identification number 1840 has determined the product type based on initial type tests of the 
product, initial inspection and production control in the factory and continuous supervision and evaluation of 
production control in the factory under system 1 of conformity attestation, has issued the Certificate for 
Performance Constancy nr. 1840-CPR-99/91/EC/0353-11 
 

8. Declared performance: 

Characteristics Performance Harmonized technical specification 

Thermal conductivity, λ 0,0415 W/mK 

SR EN 13162:2012 

Thermal resistance at 50 mm 1,204 m2K/W 

Thermal resistance at 100 mm 2,408 m2K/W 

Long duration water absorption 2,82 kg/m2 

Fire reaction classification A1 
 
9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. 
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. 
 

Signed for and behalf of the manufacturer by: 
Cristian Mărginean, General Manager 
Târnăveni, 1st January 2014 

DECLARATION OF PERFORMANCE 
NR 1/ 01.01.2014 



 

SC GECSATHERM SA 
Str. Armatei nr. 82 
Târnăveni, 545600, România                                                                                                         

 
 
 
 
1. Unique identification code of the product-type: 

Mineral glass wool Rolls VSG39 
 

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under 
Article 11(4): 

Mineral glass wool Rolls VSG39 
 

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as 
foreseen by the manufacturer: 

Compressed and rolled blankets of mineral glass wool VSG39, used for any type of thermal insulation, not 
subject to any mechanical loads, composed of inorganic glass fibers linked with polymerized resin to form a 
homogeneous, light and flexible blanket. The product can have thicknesses between 50 and 200 mm. 
 

4. Name, registered trade name or registered trademark and contact address of the manufacturer as required pursuant Article 
11(5): 

SC GECSATHERM SA 
Str. Armatei nr. 82, 545600 Târnaveni, 
Mureș, România 
 

5. Name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 11(5): 
SC GECSAT SA 
Str. Armatei nr. 82, 545600 Târnaveni, 
Mureș, România 
 

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in 
Annex V: 

System 1 
 

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered harmonized standard: 
AEROQ SA, certification organism notified by The European Commission for construction products conformity 
attestation with identification number 1840 has determined the product type based on initial type tests of the 
product, initial inspection and production control in the factory and continuous supervision and evaluation of 
production control in the factory under system 1 of conformity attestation, has issued the Certificate for 
Performance Constancy nr. 1840-CPR-99/91/EC/0353-11 
 

8. Declared performance: 

Characteristics Performance Harmonized technical specification 

Thermal conductivity, λ 0,0368 W/mK 

SR EN 13162:2012 

Thermal resistance at 50 mm 1,359 m2K/W 

Thermal resistance at 100 mm 2,718 m2K/W 

Short duration water absorption 0,97 kg/m2 

Fire reaction classification A1 
 
9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8. 
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4. 
 

Signed for and behalf of the manufacturer by: 
Cristian Mărginean, General Manager 
Târnăveni, 1st January 2014 

DECLARATION OF PERFORMANCE 
NR 6/ 01.01.2014 


