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INFORMACJA DOTYCZACA WYGASNIECIA TERMINU WAZNOSCI
APROBATY TECHNICZNEJ ITB NA KUPRAFUNG-P

Informujemy, ze z dniem 01.05.2004 r., w zwiazku z przystapieniem Polski do Unii Europejskiej rozpoczela
obowiazywac Dyrektywa Rady Nr 89/1 06/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepisów
prawnych

i administracyjnych

dostosowywania

panstw czlonkowskich

dotyczacych

wyrobów

polskiego prawa do przepisów unijnych wprowadzono

budowlanych.

W ramach

nowe przepisy (Ustawa z dnia 16

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881.) oraz zwiazane z nimi akty
wykonawcze:
1. Obwieszczenie

Ministra

Infrastruktury

z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów

udzielonych przez Komisji Europejskiej na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych

oraz

wytycznych

tych

do europejskich

aprobat

technicznych,

wraz

z zakresem

przedmiotowym

mandatów (Monitor Polski nr 32 poz. 571)
2.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania
zgodnosci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. Ust. nr
198 poz. 2041)

3.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie Aprobat Technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. Ust. nr 249 poz. 2497)

Wymienione

wyzej dokumenty

scisle definiuja

wyroby budowlane

i wymieniaja

te wyroby.

Srodki

zabezpieczajace drewno przed grzybami i robakami nie sa wymienione w powyzszych regulacjach, stracily
status materialów budowlanych,

w zwiazku z tym nie podlegaja procedurze aprobacyjnej w ITB. (Ustawa

z 07 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z pózno zm.). Aprobaty techniczne na
biochronne

impregnaty

do drewna

utracily

wage

prawna

i nie sa dokumentem

wymaganym

do

wprowadzenia do obrotu i zastosowania w budownictwie w/w wyrobów. Mimo tego, wyniki badan zawarte
vi aprobacie potwierdzaja jakosc wyrobu i jego przydatnosc
Instytut Techniki Budowlanej,

na wniosek producenta,

skutecznosc produktu wydaje Rekomendacje
prawa. Stan ten dotyczy wszystkich

do stosowania

w budownictwie.

Obecnie

na podstawie wyników badan potwierdzajacych

Techniczna ITB, nie jest to jednak wymagane przepisami

srodków ochrony drewna budowlanego

przed korozja biologiczna,

równiez produkowanego przez nas preparatu Kuprafung®-P.
Informujemy, ze Kuprafung®.P posiada Rekomendacje Techniczna ITB RT ITB·I073/2007
Jedynym dokumentem koniecznym
Obrót Preparatem Biobójczym.

do wprowadzenia do obrotu preparatu biobójczego jest Zezwolenie na

Kuprafung®.P posiada zezwolenie nr 3263/07 wydane decyzja Ministra

Zdrowia ZPS-484pb-3263/07.
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