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1219 – CPR – 0218 

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 
(rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych), 

In compliance with the Regulation (EU) 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products 
Regulation), 

 

Niniejszy 
dokument 
zaświadcza, że: 

 
 
 

This Document certifies: 

IETcc podejmuje się oceny i weryfikacji stałości właściwości 
użytkowych w systemie 1 w odniesieniu do wymagań zawartych w 
rozdziale 4 Europejskiej Oceny Technicznej (ETA) 18/0672 wydanej 
29.05.2020 r. Dla wyrobu budowlanego produkowanego w fabryce 
oraz wprowadzone do obrotu przez posiadacza ETA, o którym mowa 
poniżej: 

IETcc undertakes the assessment and verification of constancy of performances under 
system 1 in relation to the requirements contained in the section 4 of the European 
Technical Assessment (ETA) 18/0672 issued on 29/05/2020 for the construction product 
produced in the factory and placed on the market by ETA holder referred as following: 

 

Nazwa handlowa: PERLIFOC HP 
Trade name: 

PERLIFOC HP 

 

Rodzina wyrobów, do 
której należy wyrób 
budowlany: 

Tynk przeznaczony do zastosowań przeciwpożarowych 

elementów budowlanych 

Product family to which the 
construction product belongs: 

Rendering intended for Fire Resisting Application of building elements. 

Zakład produkcyjny: 

Manufacturing plant: 

C/ Garraf s/n. Pol. Ind. Can Prunera 
08759 Vallirana (Barcelona). ESPAÑA 

 
Właściciel ETA: 

ETA holder: 

PERLITA Y VERMICULITA S.L.U. 

C/ Josep Irla i Bosch nº 5-7, Entresuelo. 

08034 Barcelona. ESPAÑA 

 

Niniejszy Certyfikat zachowuje ważność na rok 2020, o ile ETA 18/0672 wydała nadzór prowadzony przez IETcc w 
zakresie spełnienia warunków, o których mowa, wyniki są korzystne, a warunki te nie ulegną istotnej zmianie. 

This Certificate remains valid for year 2020 as long as ETA 18/0672 issued o al surveillance carried out by IETcc on the fulfilment of conditions  of  
the referred l results favourable, and as well these conditions are not modified significantly. 

 
(1) Sprawdź ważność na stronie internetowej http://dit.ietcc.csic.es/  

Check validity at web page: http://dit.ietcc.csic.es Documents 

 

W imieniu IETcc: 
On behalf of IETcc: 

 
 
 
 
 
 

 
CASTILLO TALAVERA ANGEL - Nr dowodu osobistego 52507605P 21/10/2020 

 

Dyrektor IETcc-CSIC 

 
Instytut Nauk Budowlanych Eduardo Torroja (IETcc) 

Członek EOTA ● EOTA member 

C/ Serrano Galvache nº 4 28033 Madrid (España)  www.ietcc.csic.es 
Tel: (+34) 91 302 04 40 direccion@ietcc.csic.es 
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