Zakładowa Kontrola Produkcji betonu towarowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa
beton towarowy został uznany za wyrób budowlany, podlegający systemowi oceny właściwości użytkowych 2+.
Konsekwencją zmiany definicji prawnej betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych, wprowadzonej
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, jest szereg nowych obowiązków dla jego producentów, m.in.:
przeprowadzenia wstępnych badań typu
wdrożenia i certyfikacji ZKP zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1:2016-12
poddania się ocenie akredytowanej jednostki certyfikującej
sporządzenia deklaracji właściwości użytkowych wyrobu
oznakowania wyrobu krajowym znakiem budowlanym B
Przedsiębiorcy będą musieli dostosować się do nowych wymagań do dnia 30 czerwca 2018 roku. Już dziś
zadbaj o certyfikację jakości dostarczanego przez Twój zakład betonu towarowego.

Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji betonu towarowego w DEKRA:
Kom.: +48.512.022-579

www.dekra-certification.com.pl
www.industrial.dekra.pl

E-mail: industrial.pl@dekra.com

Bezpieczeństwo dostawców

Bezpieczeństwo zasobów

DEKRA jest jednostką akredytowaną (PCA nr AC 159) i notyfikowaną w obszarze ZKP w zakresach:
Konstrukcji stalowych i aluminiowych
Kruszyw
Mieszanek mineralno-asfaltowych (MMA)
Elementów murowych
Kominów wolnostojących
Betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych
Inne usługi DEKRA dla przemysłu:
Certyfikacja systemów zarządzania jakością
Systemy zarządzania środowiskiem
Systemy zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
Badania i certyfikacja wyrobów i komponentów
Audyt energetyczny
Audyt prawnych i organizacyjnych wymagań środowiskowych
Inspekcje i nadzory techniczne
Inspekcje statycznych systemów składowania
Ocena zgodności maszyn
Zaawansowane badania nieniszczące (NDT)
Inspekcje logistyki załadunku
Ocena zgodności z wymaganiami dyrektyw UE
Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe (ATEX)
Nadzór inwestycyjny
Zapobieganie poważnym awariom (SEVESO)
Analizy zagrożeń i oceny ryzyka
Bezpieczeństwo funkcjonalne
Certyfikacja spawaczy
Szkolenia techniczne
DEKRA w Polsce jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie bezpieczeństwa, specjalistycznych usług dla przemysłu, audytów, inspekcji i nadzorów technicznych, badań wyrobów, rzeczoznawstwa, nadzorów inwestycyjnych oraz certyfikacji systemów zarządzania i rozwoju personelu. Doświadczeni eksperci zapewniają wsparcie na
każdym etapie projektu, od doradztwa i szkoleń, przez realizację, po odbiory techniczne, audyty
oraz certyfikację.

