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СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ НА МЯСТО 

C € N° 0380 - CPR - 601 
FCBA, чрез нотифицираното си подразделение № 0380 извърши първоначална инспекция на 
съоръжението, осъществи тестове на производството и извърши одит, оценка и дългосрочно 
одобрение на производството на място (система 2+). 
 
Съгласно Регламент на ЕС № 305/2011, утвърден от Европейския парламент и на Съвета на 09 
март 2011 г., който хармонизира условията за комерсиализация на строителни продукти и 
отменя Директива 89/106 / ЕИО на Съвета, бе установено че за следния продукт: 
 
VIROC gross, калибриран, с покритие,  
цветове : сив, бял, черен, жълт, червен и охра 
произведен от: VIROC 
в производствена сграда, намираща се в: 519 SETUBAL - Portugal 
 
са приложени всички разпоредби, отнасящи се до удостоверяване на съответствието на 
производствения контрол на продукцията на място, изложена в хармонизираната техническа 
спецификация на референтния NF EN 634-2: 2007. 
 
Този сертификат е издаден за първи път на 06.11.2013 г. и с изключение на оттеглянето или 
суспендирането му остава валиден, доколкото условията, описани в хармонизираните 
технически спецификации, производствените условия на площадката и тестовете за 
производство в съоръжението продължават да съответстват. 
 
Списъкът с валидни сертификати за съответствие може да бъде намерен на сайта www.fcba.fr. 
 (В случай на съдебен спор, само френската версия на настоящия сертификат е автентичният 
текст).  

 
Издадено в Париж на 23.01.2013 г.  
№ 601/2014-GB 
За FCBA  
Директор Сертификации Alain Hocquet, подпис 
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