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posiadacza
ceMkatu:

Wytwórnia Podkładów Strunobetonowych S.A.
Mirosław Ujski 5{
64.850 Ujście

Nazwawyrobu:

Wytwórnia PodkładówStrunobetonowychS.A.
MirosławUiski 51
64.850 Ujście
Płytyi belki betonoweoraz elementypo|imerowenawierzchniprzejazdowej

Typ/odmiana:

MlRosŁAW

Nazwaiadres
producenta:

Symbolklasyfikacyjny: PKWiU -23.61.12.1

Zastosowaniewyrobu:

Wyrób może byó stosowany na przejazdach ko|ejowych, tramwajowych na
|iniach jednotorowych lub wielotorowych dla torów z szyn 49E1 lub 60E1'
o minima|nym rozstawie między osiami torów 4,00 m (dla linii tramwajowych .
2,90 m' 3,{.o m' 3,90 m i 4,,l0 m), na podkładach drewnianych'
strunobetonowych lub stalowych typu Y o rozstawie 600 'ilffi,
z przytwbrdzeniem typu K, sB, Ks, w torach o szerokości 1435 mm i 1000 mm
. na odcln'*ach prosĘch lub w łukach o promieniu R > 350 m (żłobek67 mm)'
R > 25o rn (żłobek75 mm); w torach o szerokości 1520 mm - na odcinkach
proetych lub w łukach o promienlu R ż 600 m.

Wyrób oraz system Zakładowej Kontrol i Prod u kcji s pełniają wymaQan ia zawańe
w Aprobacie Technicznej !K nr AT/07.2015.0105.02 ważnej do dnia 30 paźdzlernika 2020 r.
oraz w Aprobacie Technicznej !BDiM nr AT/2015.02-3139 ważnej do dnia 12 czerutca 2o2o r.

Producent pnzeprowadziłwstępne badania typu i wdrożyłsystem
Zakładowej Kontroll Produkcji.
ośrodek Jakości i certyfikacji !K, w ramach systemu oceny zgodności 2+, zgodnie
zrozpołządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 11.08.2004r. w sprawie sposoóów deklarowania
zgodinościwyrobów budowlanych oraz sposoóu znakowania ich znakieln budowlanym (Dz. U. Nr
łÓs z zooą r. z późn.zm.) przeprowadziłwstępną inspekcję ZakładuProdukcyjnego i Zakładowe!
Kontro|i Produkcji oraz prowadzi stały nadzór, ocenę i akceptację systemu ZakładowejKontro|i
Produkcji.
Niniejszy krajowy certyfikatZakładowejKontroli Produkcji wydany Po 1az pielwszy 01.03.2010r.
jest wałny, dopóki ważne są dokumenty odniesienia, wyrób spełnia wymagania
produkcji'
Ęch dokuńentów oraz nie u|egłyistotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce
a takżesystem ZakładowejKontroli Produkcji.
Cerffitkacjawg programucerfiikacii nr CW-06.
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ośrodka Jakościi Certyfikacji

Warszawa,dnia 04 grudnia 2015r.
Niniejszyceffikat zastępujecerh/fikatnr CZKP lK-01/2011'

