
 

KARTA WYROBU NR  807 
 
CZĘŚĆ II – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  
  

II - A  

Nazwa wyrobu budowlanego Folia izolacyjna PVC EKOWINYL  

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 

M/102 
ze zmianami wprowadzonymi przez mandaty: 
M/126, M/130 i M/137  

Numer i data wpisu Nr 807, z dnia 02.11.2012 r. 

Kod decyzji 5 

Organ wydający decyzję skutkującą wpisem 
Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w 
Łodzi  

Data wydania i numer decyzji 25.05.2012 r., nr 109/2012  

Data, z jaką decyzja będąca podstawą wpisu  
w Wykazie stała się ostateczna 13.06.2012 r. 

Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające 
na jej identyfikację 

Wszystkie egzemplarze wyrobu wprowadzone  
do obrotu 

Kod taryfy celnej*)  

Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego 
identyfikację 

Folia izolacyjna PVC EKOWINYL oferowana w rolkach 

Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego Polska 

Dane producenta wyrobu budowlanego*
)  

1) nazwa Global Logistic Sp. z o.o. 

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

ul. Południowa 68 
97-211 Łaznowska Wola, Rokiciny  

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  

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

 

3) NIP (EURONIP)**
)
  



Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego 

Producent oznakował wyrób budowlany znakiem 
budowlanym i wprowadził go do obrotu z naruszeniem art. 
4 i 8 ust. 1 ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.).  
Producent bezpodstawnie zadeklarował zgodność tego 
wyrobu z normą PN-EN14909:2007 "Elastyczne wyroby 
wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku 
do poziomej izolacji przeciwwilgociowej - Definicje i 
właściwości", z uwagi na: 
- brak raportu z badań typu, wykonanych zgodnie  
   z wymaganym przez ww. normę systemem oceny 
   zgodności 3, przy udziale laboratorium  
   akredytowanego, 
- brak zakładowej kontroli produkcji i badań 
   bieżących wyrobu, które zapewniłyby, że folia 
   wprowadzona na rynek posiada zadeklarowane 
   właściwości użytkowe, jak przewiduje to rozdział  
   6.3 ww. normy. 

Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany 

Zastosowanie we właściwy sposób wyrobu budowlanego 
w obiekcie budowlanym może nie zapewnić spełnienia przez 
obiekt wymagań podstawowych, dotyczących między innymi 
odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych.  

Informacja o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego  

Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego  

Inne informacje niezbędne do identyfikacji wyrobu 
budowlanego 

 

   

 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. 

 

 


