
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

KARTA WYROBU BUDOWLANEGO NR 862 

Część A 

Typ i nazwa wyrobu budowlanego Siatka z włókna szklanego OMT 999 

Specyfikacja techniczna zastosowana przez 

producenta wyrobu budowlanego  AT-15-3632/2014   

Numer i data wpisu  Nr 862,  z dnia 26.10.2016 r. 

Kod decyzji*) 1 

Organ wydający decyzję Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego w Rzeszowie 

Data wydania i znak decyzji 
29.08.2016 r.; znak: KWB.7782.11.4.2016.AW/1; 

29.08.2016 r.; znak: KWB.7782.11.4.2016.AW/2  

Data, z jaką decyzja stała się ostateczna  

21.09.2016 r. 

Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające 

na jej identyfikację**) 
Nr partii: 1/2016; Data produkcji: 14.01.2016;           

ilość 525 m2 siatki (tj. 10,5 rolki siatki). 

Kod taryfy celnej**) 

    
Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego 

identyfikację 
Siatka z włókna szklanego OMT 999, kolor 

łososiowy, splot gazejski, pakowana w rolki o 

wymiarach: 1m x 50m.  

Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego Polska 

Dane producenta wyrobu budowlanego 
  

1) nazwa  „Tkactwo” Mirosław Osipczuk 

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest 

tożsame z miejscem wykonywania działalności 

gospodarczej  
ul. Łaska 3/5, 95-200 Pabianice 

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 Firma Handlowo-Usługowa ”STAL-BUD” 

Bogusław Malski  

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest 

tożsame z miejscem wykonywania działalności  

gospodarczej 

ul. Armii Krajowej 4, 39-120 Sędziszów 

Małopolski  

3) NIP (EURONIP)***) 
  

Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego 1. Informacja dołączona do oznakowanego znakiem 

budowlanym wyrobu budowlanego nie spełnia 

wymagań przepisów § 12 ust. 1 pkt 4, 6 i ust. 2 

rozporządzenia 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.) z uwagi na brak numeru  

i daty wystawienia krajowej deklaracji zgodności 

oraz nazwy jednostki certyfikującej, jeżeli taka 

jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 

2. Z otrzymanych raportów wynika, że dla 

poddanego badaniom wyrobu budowlanego w 

zakresie: siła zrywająca wzdłuż wątku, N/mm, 

badana na próbkach przechowywanych 28 dni w 

roztworze alkalicznym  (1 g NaOH + 4 g KOH + 0,5 

g Ca(OH)2 /1 dm3) oraz zawartość popiołu w temp. 

625°C, % uzyskano wynik negatywny. 

Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób 

budowlany 

Wyrób zastosowany w sposób właściwy w obiekcie 

budowlanym może nie zapewnić spełnienia przez 

obiekt budowlany, w którym został zastosowany 

wymagań podstawowych, w tym między innymi 

bezpieczeństwa użytkowania, a w odniesieniu  

do zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń 

ścian zewnętrznych budynków, wymagań 

dotyczących m. in. odpowiedniej charakterystyki 

energetycznej budynku oraz oszczędności energii i 

odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

Informacja o nakazie odkupienia wyrobu 

budowlanego   

Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu 

budowlanego   
Inne informacje niezbędne do identyfikacji wyrobu 

budowlanego 

Informacje umieszczone na etykiecie: 

- Producent/Zakład produkcyjny: ”Tkactwo” 

Mirosław Osipczuk,  ul. Łaska 3/5, 95-200 

Pabianice; 

- Dystrybutor: Od A do Z S.A. ul. Helska 47/61, 91-

342 

Łódź, tel./fax 42 650 08 10, e-mail:adoz@interia.pl, 

www.odadoz.pl; 

- napis: Podtynkowa Professional, Produkt Polski, 

Super quality. 



 


