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21 кв1тня 2020 до 20 кв1тня 2022Терм1н дн 3
Срок действия с

Продукщя Системи скр1пленоТтепло1золяцп ТМ ANSERGLOB: утеплювач - 
Продукция комб1нац1я плит п1нопол1стирольних та плит на основ! м1неральноУ к о д у к т з е д . т н з е д  

сировини.
кодДКПП, ОКП

Вщповщае вимогам
Coomeemcmeyem требованиям

ДСТУ Б 8.2.6-36:2008 (пункт 6.3, табл. 1, поз. 1, 2, 5, 6, 7, 8)

Виробник продукцп
Изготовитель продукции

Сертифжат видано
Сертификат выдан

ТОВ 'Аскона-П!вдень', юридична адреса: Укра'та, м. Херсон, 
с. Стёпан!вка, вул. Горича Бтьшого (Горича Великого), 2/1, 
код еДРПОУ 24962264 , .

ТОВ ’Аскона-П1вдень', УкраУна, м. Херсон, с. Степан1вка,

вул. Горича Б1льшого (Горича Великого), 2/1, код еДРПОУ 24962264
V - V y  /  г —  ,

Додаткова шформащя Системи скр1пленоТтепло1золяцп ТМ ANSERGLOB: утеплювач - 
Дополнительная информация комб1нац1я ПЛИТ п1нопол1стирольних та ПЛИТ на основ! м!неральноТ

сировини, що виготовляються сер!йно з 21.04.2020р. до 20.04.2022р., 
наглядання 1 раз через 12 м1сяц!в згщно таблиц! на зворотному боц!

... ДП 'Херсонський науково-виробничий центр 
стандартизаЩГ, метрологи та сертиф1кацГГ, 73011,
М. Херсон, вул. Смольна, 134А № атестату акредитацП' 
10189 вщ 24.04.2019, т. (0552) 41-04-70

На пщстав!
На основании

Випробувальна лаборатор1я ТОВ Ъуд!вельна лаборатор1я', 54029, м. МиколаУв, 
вул. Робоча, 2, атестат акредитацп №20366 вщ 26.11.2019р. Протокол 
сертиф1кац1йних випробувань № 40-С вщ 09.04.2020р. Акт обстеження виробництва 
№ 28 вщ 17.04.2020р.

^̂ '̂ <̂ '̂Й%1кацп
Ь̂ ^̂ Щр/Щ/фикацни

М. к. Курдюмов

п1дпис 1Н1щали, пр1звище

\  - S'

MuHHicTb сер1иф1ката в1дп<>вшност1 можна 
nepCBipimi в PetcTpi ОС 
за тел. (0552) 41-04-73

00575

ТС5 «П ланетах» за м .51. 201 е р .
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Таблиця проведения наглядань

Без позначк’и ООВ шоло проведения иаглядання сертиф1кат вважаеться нед1йсн11м

ЗаплапованмП \псяць та р1к 
проведения иаглядання

Дата зв!ту про проведения 
иаглядання

Позначна ООВ шодо 
проведения иаглядання

1<в!тень 2021 р.


