
 
KARTA WYROBU NR 779 
 
CZĘŚĆ II – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  
  
II - A  

Nazwa wyrobu budowlanego 
Łączniki tworzywowe ŁI-CESHMAN 

do mocowania termoizolacji Ø 10x120 mm 

Numer mandatu udzielonego przez Komisję Europejską 
albo pozycja w wykazie wyrobów budowlanych,  
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 9 ust. 7 ustawy 

EOTA no 3 

Numer i data wpisu Nr 779, z dnia 08.05.2012 r. 

Kod decyzji 1 

Organ wydający decyzję skutkującą wpisem 
Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  
w Katowicach 

Data wydania i numer decyzji 
27 października 2011 r., decyzja nr 94/2011 
27 października 2011 r., decyzja nr 98/2011 

Data, z jaką decyzja będąca podstawą wpisu  
w Wykazie stała się ostateczna 27 grudnia 2011 r. 

Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające 
na jej identyfikację 

zgodnie ze stanem magazynowym sprzedawcy  
1527  szt. 

Kod taryfy celnej*)  

Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego 
identyfikację 

Łączniki tworzywowe – korpusy i trzpienie wykonane 
z polipropylenu. 
Przeznaczenie: do mechanicznego mocowania termoizolacji 
z płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do podłoża 
z betonu, cegły ceramicznej lub gazobetonu.  

Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego Polska 

Dane producenta wyrobu budowlanego*)  

1) nazwa PPHU CESHMAN, Marek Młyński 

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest 
tożsame z miejscem wykonywania działalności 
gospodarczej 

ul. Zagłębocze 61 
43 – 354 Czaniec 

3) NIP (EURONIP)**)  
Dane upoważnionego przedstawiciela producenta 
wyrobu budowlanego*)  

1) nazwa  
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest 

tożsame z miejscem wykonywania działalności 
gospodarczej 

 

3) NIP (EURONIP)**)  

Dane importera wyrobu budowlanego*)  

1) nazwa  
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest 

tożsame z miejscem wykonywania działalności 
gospodarczej 

 

3) NIP (EURONIP)**)  

Dane sprzedawcy wyrobu budowlanego*)  

1) nazwa Leroy Merlin Polska Sp. z o. o., 

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest 
tożsame z miejscem wykonywania działalności 
gospodarczej 

ul. Targowa 72, 03-734 Warszawa 
 
Miejsce prowadzenia kontroli: 
Sklep Leroy Merlin Katowice,  
40-028 Katowice, ul. Alpejska 4 

3) NIP (EURONIP)**)  



Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego 

Kontrolowany wyrób budowlany nie spełnia wymagań 
określonych w art. 4 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia  
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, 
poz. 881 z późn.zm.), a informacja dołączona do wyrobu jest 
niezgodna z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  
( Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.). 
 
Jak bowiem ustalono, producent oznakował wyrób znakiem 
budowlanym i wydał krajową deklarację zgodności z 
aprobatą techniczną bez dokonania właściwej oceny 
zgodności, tj.: 
- nie prowadził zakładowej kontroli produkcji, 
- nie uzyskał certyfikatu zakładowej kontroli produkcji. 
 

Ponadto, w obowiązkowej informacji dołączonej do wyrobu, 
stwierdzono brak nazwy jednostki certyfikującej, biorącej 
udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu 
budowlanego (przy wymaganym systemie 2+) . 

 

Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany 

Zastosowanie wyrobu w sposób zgodny z przeznaczeniem 
może nie zapewnić spełnienia przez obiekt budowlany 
wymagań podstawowych, w tym w szczególności 
dotyczących bezpieczeństwa użytkowania oraz odpowiedniej 
charakterystyki energetycznej budynku. 

Informacja o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego  

Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego  

Inne informacje niezbędne do identyfikacji wyrobu 
budowlanego 

Na wyrobie umieszczono etykietę zawierającą następujące 
dane:  
- logo w postaci słownego znaku o treści: novodomo, 
NOVODOMO  Sp. z o.o., ul. Szczecińska 28d, 72-123 
Kliniska Wielkie, tel. (91)8865472, fax. (92) 8866472, - - 
nazwa wyrobu w brzmieniu: łączniki tworzywowe do 
mocowania izolacji ŁI-CESHMAN Ø 10x120 mm,  
100 szt., kod EAN: 5906725222060,  
- Aprobata techniczna ITB: AT-15-4229/2006,  
- krajowa deklaracja zgodności nr: 01/10/2006  
  z dnia 2.10.2006,  
- Atest PZH: HK/B/0676/01/99,  
- Surowiec : polipropylen, Producent oraz 
- zakład produkcyjny: PPHU CESHMAN,   ul. Zagłębocze 61, 
  43 – 354 Czaniec. 

  
 
 

 

 II - B  
Informacja o wycofaniu wszystkich egzemplarzy 
zakwestionowanego wyrobu budowlanego z obrotu*)  

Informacja o usunięciu niezgodności 
zakwestionowanego wyrobu budowlanego z 
wymaganiami określonymi w ustawie*) 

 

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji 
potwierdzającej wystąpienie okoliczności, o których 
mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy - organ wydający 
decyzję*) 

 

Data i znak decyzji  
Informacja o zaprzestaniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez producenta, importera lub 
sprzedawcę*) 

 

Data usunięcia wpisu  

Objaśnienia:  

*
)
 Wypełnić, jeżeli ma to zastosowanie. 

**
)
 Dane udostępniane wyłącznie właściwemu organowi. 

 


