BADANIA I CERTYFIKACJA WYROBÓW
BUDOWLANYCH PCBC S.A.
Oddział Badań i Certyfikacji PCBC S.A. w Gdańsku wykonuje badania oraz prowadzi certyfikację stałości właściwości
użytkowych wyrobów oraz certyfikację zgodności zakładowej kontroli produkcji wyrobów budowlanych w obszarze
regulowanym prawem i w obszarze dobrowolnym.
Posiadamy jedne z najstarszych akredytacji PCA dla jednostki certyfikującej wyroby oraz dla laboratorium badawczego.

Zespół ds. Certyfikacji
Wyrobów Budowlanych

Laboratorium Wyrobów
Budowlanych

Procesy certyfikacji w obszarze
regulowanym prawnie:
■ w systemie europejskim jednostka notyfikowana nr 1434 system 1, 1+ i 2+
■ w systemie krajowym nr certyfikatu akredytacji
AC013 system 1 i 2+
W obszarze dobrowolnym prowadzimy:
■ certyfikację zgodności wyrobu z Polską Normą,
upoważniającą producenta do oznaczania wyrobu Znakiem Zgodności z Polską Normą
■ certyfikację zgodności zakładowej kontroli
produkcji

Procesy badań w obszarze
regulowanym prawnie:
■ w systemie europejskim jednostka notyfikowana
nr 1434 system 3
■ w systemie krajowym nr certyfikatu akredytacji
AB011 system 3
W obszarze dobrowolnym prowadzimy:
■ badania poza zakresem akredytacji, między innymi:
– dachówek cementowych, ceramicznych oraz
akcesoriów dachowych;
– elementów małej architektury;
– kolczyków dla zwierząt gospodarskich.

Certyfikowane wyroby

Badane wyroby

Prowadzimy procesy certyfikacji m.in.
dla następujących grup specyfikacji:
■ beton towarowy i mieszanki związane hydraulicznie
■ prefabrykaty betonowe i domieszki
■ kruszywa
■ cementy
■ geotekstylia
■ kleje budowlane
■ membrany
■ wyroby do izolacji cieplnej
■ wyroby murowe (betonowe, ceramiczne, silikatowe)
■ asfalty i lepiszcza asfaltowe
■ mieszanki mineralno-asfaltowe
■ wyroby do zastosowań zewnętrznych i wykończenia
dróg przeznaczonych dla ruchu pieszych
■ pokrycia dachowe ceramiczne i cementowe

Specjalizujemy się w badaniach następujących grup
wyrobów:
■ wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie;
■ wyroby do izolacji wodochronnych;
■ elementy murowe;
■ ceramiczne i betonowe kostki brukowe, betonowe
płyty chodnikowe, krawężniki betonowe;
■ betony;
■ kruszywa;
■ spoiwa mineralne;
■ zaprawy.
Posiadamy notyfikację horyzontalną w zakresie
badań reakcji na ogień wyrobów budowlanych wg
metod badań:
■ PN-EN ISO 1182;
■ PN-EN ISO 1716;
■ PN-EN ISO 11925-2.

Znak Zakładowej Kontroli Produkcji
Znak dobrowolny, udostępniany na wniosek producentów posiadających wydane przez PCBC S.A. certyfikaty
zgodności ZKP i certyfikaty stałości właściwości użytkowych.

ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa
Zespół ds. Certyfikacji Wyrobów Budowlanych: +48 663 130 693
Laboratorium Wyrobów Budowlanych: +48 663 130 721
gdansk@pcbc.gov.pl

www.pcbc.gov.pl

