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CZĘŚĆ II – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  
  
II - A  

Nazwa wyrobu budowlanego Piana poliuretanowa „KNAUFMANN” 
nazwa handlowa - piana wężykowa uniwersalna light 

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/101 ze zmianami wprowadzonymi przez mandaty: 
M/126, M/130, M/293 i M/465  

Numer i data wpisu Nr 827,  z dnia 24.04.2013 r. 
Kod decyzji 5 

Organ wydający decyzję skutkującą wpisem Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Gdańsku  

Data wydania i numer decyzji 14.02.2013 r., Nr 5/13  
Data, z jaką decyzja będąca podstawą wpisu  
w Wykazie stała się ostateczna 05.03.2013 r. 

Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające 
na jej identyfikację 

Piana wężykowa uniwersalna light,  w pojemnikach metalowych 
po 700 ml, skontrolowana u producenta. 

Kod taryfy celnej*)  

Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego 
identyfikację 

Piana poliuretanowa „KNAUFMANN” – piana  wężykowa 
uniwersalna light,  w pojemnikach po 700 ml, przeznaczona do 
uszczelniania przy montażu okien i drzwi oraz wypełniania 
pęknięć i niewielkich szczelin w połączeniach między 
elementami przegród w budynku. 

Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego Czechy 
Dane producenta wyrobu budowlanego*)  

1) nazwa „KNAUFMANN” Sp. z o.o. 

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

ul. Górki 6 
83-330 Żukowo  

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 

 
1. Producent oznakował wyrób znakiem budowlanym: 
− bez dokonania właściwej oceny zgodności, z uwagi na 

brak zakładowej kontroli produkcji, 
− ponadto nie wystawił krajowej deklaracji zgodności, 

czym naruszył art. 8 ust. 1  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach  budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.) 
oraz przepis § 4 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198  poz. 
2041, z późn. zm.)  
2.  Producent nie dołączył do wyrobu budowlanego pełnej 

informacji określonej w ww. rozporządzeniu – w informacji 
dołączonej do wyrobu stwierdzono brak danych 
wymaganych przepisami § 12 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, 
zawierających: 
− jednoznaczne określenie producenta oraz adresu zakładu 

produkującego wyrób budowlany, 
− identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą nazwę  

i oznaczenie (symbol) według specyfikacji technicznej, 
− numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności. 

 

Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany 
Zastosowanie wyrobu w sposób właściwy w obiekcie 
budowlanym, może nie zapewnić spełnienia przez ten obiekt 
wymagań podstawowych, w szczególności dotyczących 
bezpieczeństwa użytkowania.  

Informacja o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego  

Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego  

Inne informacje niezbędne do identyfikacji wyrobu 
budowlanego 

W informacji dołączonej do wyrobu podano specyfikację 
techniczną AT-15-8889/2012 – Pianki poliuretanowe 
KNAUFMANN. 

   
 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. 

 

 


