
Tulkojums no angļu valodas 
 

 

Prāgas Būvniecības Tehniskais un Testēšanas Institūts  
Akreditēta testēšanas laboratorija. Pilnvarotā iestāde, par atestāciju atbildīgā iestāde, sertificējošā iestāde, pārbaudošā 
iestāde  
Prosecka 811,76a. 190 00 Prāga 9, Čehijas Republika 

 
 

EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS 
Nr. 1020 - CPD - 020-029297 

 
Saskaņā ar Eiropas Kopienu Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem (Būvistrādājumu direktīva – CPD), 
kurā izdarīti grozījumi ar Eiropas Kopienu Padomes 1993. gada 22. jūlija Direktīvu 93/68/EEK, tiek paziņots, ka 
būvizstrādājums: 

Izstrādājums 
Ārējā siltumizolācijas kompozītsistēma 

KREISEL Wärmedämm-System PS-M, KREISEL Wärmedämm-System PS-S,  
KREISEL Wärmedämm-System PS-SA, KREISEL Wärmedämm-System PS-SO, 

KREISEL Wärmedämm-System PS-SO PROTECT,  
KREISEL Wärmedämm-System PS-SISI  

 
tips / variants: ETICS, izolācija – Polistirols, 

kuram tiek piemēroti ugunsdrošības noteikumi 
 

 
izplatītājs tirgū: 

UAB „KREISEL VILNIUS" 
Ino:   -- 
Adrese: Metalo g. 6, LT-02190 Viļņa, Lietuva 

 
un ražots rūpnīcā: 

Ražotājs UAB „KREISEL VILNIUS" 
Adrese: Metalo g. 6, LT-02190 Viļņa, Lietuva 

Pasūtījums:   Z020130168 

tiek pakļauts ražotājam piederošo fabriku produkcijas kontrolei un ražotnēs iegūto preču paraugu turpmākai 
testēšanai saskaņā ar testēšanas priekšrakstiem, un par atestāciju atbildīgā organizācija 

1020 - Prāgas Būvniecības Tehniskais un Testēšanas Institūts  
ir veikusi fabriku un šo fabriku kontroles mehānismu priekšizpēti, un turpina fabriku ražošanas kontroles 
nepārtrauktu novērošanu, novērtēšanu un atestāciju. 

Šis sertifikāts apliecina, ka ir ievērotas visas prasības, kas skar fabrikas ražošanas kontroles atestāciju un 
aprakstītas  

ETA - 13/0301, spēkā no 29.04.2013 līdz 28.04.2018, 
un šis izstrādājums atbilst visām noteiktajām prasībām. Sīkākas informācijas iegūšanai par izstrādājuma(-u) 
veiktspējas īpašībām jākonsultējas ar iepriekš minēto ETA. 
Šis sertifikāts pirmoreiz izsniegts 29.04.2013 un paliek spēkā tik ilgi, kamēr netiek būtiski mainītas prasības, 
kuras nosaka harmonizētie tehniskie dati sakarā ar ražošanas apstākļiem fabrikās, vai netiek būtiski mainīta 
pati fabriku produkcijas kontrole. 
 
 

/zīmogs/ /paraksts/ 
Par atestāciju atbildīgās organizācijas zīmogs 1020 

 
 
 
 

Českė Budějovice, 2013. gada 29. aprīlis Inž. Milans Palka (Milan Pálka) 
     Par atestāciju atbildīgās organizācijas priekšnieka vietnieks 

 



Tulkojums no angļu valodas 
 

 

Prāgas Būvniecības Tehniskais un Testēšanas Institūts  
Akreditēta testēšanas laboratorija. Pilnvarotā iestāde, par atestāciju atbildīgā iestāde, sertificējošā iestāde, pārbaudošā 
iestāde  
Prosecka 811,76a. 190 00 Prāga 9, Čehijas Republika 

 
 

 

EK ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS 
Nr. 1020 - CPD - 020-029299 

 
Saskaņā ar Eiropas Kopienu Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/106/EEK par dalībvalstu 
normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz būvizstrādājumiem (Būvistrādājumu direktīva – CPD), 
kurā izdarīti grozījumi ar Eiropas Kopienu Padomes 1993. gada 22. jūlija Direktīvu 93/68/EEK, tiek paziņots, ka 
būvizstrādājums: 

Izstrādājums 
Ārējā siltumizolācijas kompozītsistēma 

KREISEL Wärmedämm-System MW-M, 
KREISEL Wärmedämm-System MW-SA, KREISEL Wärmedämm-System MW-SO, 

KREISEL Wärmedämm-System MW-SO PROTECT,  
KREISEL Wärmedämm-System MW-SISI  

tips / variants: ETICS, izolācija – Minerālvate izmantošanai,  
kurai tiek piemēroti ugunsdrošības noteikumi 

 
izplatītājs tirgū: 

UAB „KREISEL VILNIUS" 
Ino:   -- 
Adrese: Metalo g. 6, LT-02190 Viļņa, Lietuva 

 
un ražots rūpnīcā: 

Ražotājs UAB „KREISEL VILNIUS" 
Adrese: Metalo g. 6, LT-02190 Viļņa, Lietuva 

Pasūtījums:   Z020130169 

tiek pakļauts ražotājam piederošo fabriku produkcijas kontrolei un ražotnēs iegūto preču paraugu turpmākai 
testēšanai saskaņā ar testēšanas priekšrakstiem, un par atestāciju atbildīgā organizācija 

1020 - Prāgas Būvniecības Tehniskais un Testēšanas Institūts  
ir veikusi fabriku un šo fabriku kontroles mehānismu priekšizpēti, un turpina fabriku ražošanas kontroles 
nepārtrauktu novērošanu, novērtēšanu un atestāciju. 

Šis sertifikāts apliecina, ka ir ievērotas visas prasības, kas skar fabrikas ražošanas kontroles atestāciju un 
aprakstītas  

ETA - 13/0302, spēkā no 03.05.2013 līdz 02.05.2018, 
un šis izstrādājums atbilst visām noteiktajām prasībām. Sīkākas informācijas iegūšanai par izstrādājuma(-u) 
veiktspējas īpašībām jākonsultējas ar iepriekš minēto ETA. 
Šis sertifikāts pirmoreiz izsniegts 03.05.2013 un paliek spēkā tik ilgi, kamēr netiek būtiski mainītas prasības, 
kuras nosaka harmonizētie tehniskie dati sakarā ar ražošanas apstākļiem fabrikās, vai netiek būtiski mainīta 
pati fabriku produkcijas kontrole. 
 
 

/zīmogs/ /paraksts/ 
Par atestāciju atbildīgās organizācijas zīmogs 1020 

 
 
 
 

Českė Budějovice, 2013. gada 3. maijs Inž. Milans Palka (Milan Pálka) 
     Par atestāciju atbildīgās organizācijas priekšnieka vietnieks 
 

  


