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Сумiшiбудiвельнiсухa "КаЬе Therm l" та "КаЬе Therm tl'' груп

I l1ltl111,ц111.11/

к

кр!плен ня систем теплоiзоляцii'-3К5> та (ула штуван ня
гiдроiзоляцiТ систем теплоiзоляцiТ - Г|3> на цементному

в'яжучому
Вiдповiдае

вимогам

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.64.10

код ДItГlIl, OKI l

дстУ Бв.2.7-126:2011

п. 5.3, 5.5 (TepMiH придатностi, час кориryвання,
мiцнiсть зчеплення з основою пiсля витримування в повiтрянЬ-сухиi
ComPlYu'ithlhererluiremenls
умовах),табл.,t0 (TepMiH придатностi, грЪниilя мiцностi на стиGк, мiцнiсть
зчеплення з основою пiсля витримування в повiтряно-сухих умовах,
морозостiйкaсть)
СоответствуетТребованиям/

ТОВ кАЛЬФА ФОРМУЛАD 04074 м. КиТв, вул. Новозабарська, 2/6,
код еflРПОУ 24373384; адреса виробництва: 35000, PiBHeHcbKa обл.,
м. Костопiль, вул. flеревяна, 7

Виробник (и)
l l ptllrзBo;Lи,l clrb (и)/
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ТоВ кФАРБи кАБЕ УкраIна> 03062, м. КиIв, пр-т Перемоги, 67 В, оф.203,
код еДРПоУ 33524661 (доручення ТоВ кдЛЬФд ФоРмУлд> б/н вiд

Сертифiкат видано
Ссртификат выдан/
Certificate is issued оп

19.03.2021р.)
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Сертифiкат вllда}lо органом
kll вiдповiлносr,i
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орган з оцiнки вiдповiдностi ТоВ кУКРсЕРТlФlкЕЙшнD
33018, м. PiBHe; вул. Курчатова, 62fl, тел. +38073-77-321-77
e-mail : ukrceЁification@u kr.net

пiдставi Протохолiв випробувань Ngl9Бс_1212о1 вiд12.12.2О19р., Nе2OБС-091002 вiд
lIаосноваt,rииl 01.09.2020р. тов кРегiональний випробувальний
центр кБМ-ТЕСТ>,
o' the grouПcls О/ м. Pi_B19, вул.
Курчатова, 18-i, звiту за результатами аналiзу документацiт вiд
На

19.03.202.1р

Керiвник органу
з оцiнки вiдповiдностi
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виготовляються серiйно з 23.03.2021р. до 22.03.2023р. з проведенням
технiчногО наглядУ за сертифiкованоЮ продукцiею один раз на piK
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