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ДЕРЖАВНЕ ш д п р и е м с т в о
«ХЕРСОНСЬКИЙ НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЩ], МЕТР0Л0П1
ТА СЕРТИФ1КАЦ11»
(ДП «Херсонстандартметролог1я»)

Зареестровано в Реестр! ОС за №

Сер1я ХО

UA1.189.0010009-20

Зарегистрирован в Реестре ОС

Терм1н ДП 3

21 кв1тня

2020

до

20 кв1тня

2022

Срок действия с

Продукщя
Прод\>щия

Системи скр1плено1тепло!золяцмТМ ANSERGLOB: утеплювач
плити на основ! м1неральноТ сировини.

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.99.1
кодДКПП, ОКП

ДСТУ Б 6.2.6-36:2008 (пункт 6.3, табл. 1, поз. 1, 2, 5, 6, 7, 8)

Вщповщае вимогам

Соответствует требования.^

Виробник продукцп
Изготовитель продукщт

ТОВ ’Аскона-П1вдень’, юридична адреса: УкраТна, м. Херсон,
с. Степан1вка, вул. Горича Б ть ш о го (Горича Великого), 2/1; адреса
виробництва: УкраУна, Житомирьска обл., Житомирський р-н, с/рада
Кам'янська, Комплекс буд1вель та споруд №5, код СДРПОУ 24962264
Г

Сертиф1кат видано

ТОВ ’Дскона-Пшдень’, Укра'та, м. Херсон, с. Степан!вка, вул. Горича

Сертификат выдан

Бшьшого (Горича Великого), 2/1, коД еДРПОУ 24962264

Додаткова шформащя

Системи скр!пленоТтепло1золяцпТМ ANSERGLOB: утеплювач - плити на

Дотлнительноя информоция ocHOBi м!нерально'|'сировини, що виготовляються сер!йно 3 21.04.2020р.

до 20.04.2022р., наглядання'1 раз через 12 мюяц1в зпдно таблиц! на
зворотному боц! сертиф1ката вщповщности
^
,.
..
... ДП 'Херсонський науково-виробничий центр
Сертиф 1кат видано органом 3 сертифжаци
...
... ^
стандартизаци, метрологи та сертиф|каци , 73011,
Сертификат выдан органам по сертификации
м. Херсон, вул. Смольна, 134А № атестату акредитаци
10189 вщ 24.04.2019, т. (0552) 41-04-70
На пщстав!
На основании

Випробувальна лаборатор1я ТОВ 'Буд1вельна лаборатор1я', 54029, м. МиколаУв,
Робоча, 2, атестат акредитаци №20366 вщ 26.11.2019. Протокол
сертиф1кац1йних випробувань № 39-С вщ 09.04.2020р.. Акт обстеження виробництва
№ 29 вщ 17.04.2020р.

м. к. Курдюмов
РЫтод^1^Ш^Ш^4аЩ^сЩ?п1Щ)11кации
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1Н1ЦШЛИ, п р 1 зви щ е
Ч1111Н1Сть сертиф1ката в1диов1дносп можна
ncpcBipimi в Peecrpi ОС
за тел. (0552) 41-04-73

00578

Т 0 5 ^ П г л н е т а Х а . з з « . 51.2016 р .

Ф.10-1Н.С-07/08

Таблиця проведения наглядань
[>ез позиачки ООВ шодо проведения нагл ядан н я сертиф1кат вваж асться нед1Пснпм
Запланований м1сяць та р1к
проведения на 1'лядання

Кв1тень 2021р.

Дата звггу про проведення
наглядання

Позначка ООВ щодо
проведення наглядання

