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ТОВ "Артель", м. КиТв, пр. Вiдрадний ,14145; адреса виробництва:
КиТвська обл., Бородянський р-н, смт. Бабинцi, вул. 3аводська,45-а,
код еflРПОУ 30554583

ТОВ "Будiвельний двiр", 03148, м. КиТв, вул. Я. Коласа,2124,
код еДРПОУ 32773973 (доручення ТОВ кАртель> б/н вiд 12.06.2020р.)

сумiШ клейова для посиЛеноТ цементно[ стяжки будiвельна суха торговоi
марки KShtock@> групи "улаштування стяжок пiдлог _ СТ2", що виготов-
ляеться серiйно з 11.09.2020р. до 10.09.2022р. з проведенням технiчного
наrляду за сертифiкованою продукцiею один раз на piK

На пiдставi Протоколу випробувань. Ns 189 вiд 11.09.2020р.
на основании/ ВЦ ТОВ "УКРСЕРТlФlКЕЙШН'', 33018 м. PiBHe, вул. Курчатова, 62,Щ,
оп lhe groltпds r/ звiту за аналiзом документацiТ вiд 12.06.2020р.

ТОВ "УКРСЕРТlФlКЕИШН", 33018 м. PiBHe,
вул. Курчатова, 62,Щ, тел. +38 (073|77-321-77
e-mail: ukrceЁification@ukr.net

Н.М. Карпюк

СЕРТИФIКАТ ВIДПОВIДНОСТI
сЕртиФиклт соотвЕ,I,ствия / CEllTlFlсATB оF CoNIloRMITY

Зареестровано в реес,грi
органу сертифiкацii за ЛЬ
Зарегистрировап в реестре органа сертификации под Nл/
/lt]чl,\ /c/,(t/,/1 t t 
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Прt1,1tукlцiЯ СумitШ клейова для посиЛеноТ цемеНтноТ стяжКи будiвелЬна суха ,(rц \'КГ+rt. ЛГПЦilptylyttllиltl торговоТ марки KShtock@> групи "улаштування стяжок пiдлог _ ст2" ir.da.ri
liil ]ТППt (,l -

ДстУ Б В.2.7-12в:2011 п.п.5.3; 5.5, табл.3 (pyxoMicTb, мiцнiсть зчеплення з

Вiдlrовi.lцас Blr*I()l.aitl 
основою пiсля витримування в повiтряно-сухих умовах, границя мiцностi на

сtlо,rllсL,с,;вусt,.rрсбоваItlIяпл/ 
СТИСК ЧеРеЗ ТРИ ДОби Та ЧеРе3 2В дiб, границя мiцностi на розтяг при вигинi

С(tr)lр]у ц,ith lhе t,ссlttiгспtсtrls ЧеРеЗ 28 Дiб, TePMiH ПРИДаТНОСТi)

Виробник (и)
Производитель (и)/
Ptoducer (s)

Сеltтифiкат видано
Сергификат выдаrr/
Сеrtфсаtе is isMrcd to

Щодаткова iнфорпrацiя
,Щополнительная информация/
Add i ti оп а l iпfolTt а ti oll

Серr,ифiкаr, видано органом з сертифiкацii
Сертификаr, выдан органом сертификачии/
(|ertifcate i,g isyrcd Ьу lhe сеrtфсаtiоп body

(iH il|i Ф u, ilрiз Bl ч!е) / (uH u ц u Mbt, ф uпп uя ) / (i пi ti а l s, lап i l}, п а DP)

\
\


