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Autorisé et notifié 
conformément à l’article 
 39 du Règlement (UE) 

n°305/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du  
9 mars 2011 établissant 

des conditions harmonisées 
de commercialisation pour 

les produits de 
construction   

(Wersję oryginalną sporządzono w języku francuskim) 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 305/2011/EU z dnia 9 marca 2011, ustanawiającym zharmonizowane 

warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG, zaświadcza się, że produkt(-y) 

wymieniony(-e) na kolejnej stronie, wprowadzony(-e) do obrotu w Europejskim Obszarze Gospodarczym przez podmiot: 

 

COMPART SAS 
ZI du Synerpôle 

Avenue du Moulinas 

30340 Salindres 

 

en wordt/en gefabriceerd in de fabriek: 

 

COMPART SAS – ZI du Synerpôle – Avenue du Moulinas – 30340 SALINDRES 

 

został poddany/zostały poddane przez producenta kontroli produkcji w zakładzie oraz dodatkowym testom próbek pobranych w zakładzie 

zgodnie z ustalonym planem testów oraz że CSTB, jednostka notyfikowana, przeprowadziła ocenę właściwości wyrobu 

budowlanego/wyrobów budowlanych, wstępną kontrolę zakładu produkcyjnego oraz systemu kontroli w zakładzie, a także że prowadzi ona 

ciągły nadzór, ocenę i akceptację systemu kontroli produkcji w zakładzie (w systemie 1). 

 

Niniejszy certyfikat potwierdza, że produkt(-y) spełnia(-ją) wszystkie określone przez producenta wymagania dotyczące właściwości oraz że 

wszystkie wymogi dotyczące oceny i kontroli dotyczące stałości tych właściwości użytkowych, opisanych w zharmonizowanej specyfikacji 

technicznej: 

 

Wytyczne dla europejskich zatwierdzeń technicznych nr 26 (ETAG 026) część 2 wydanie z sierpnia 2011 roku wykorzystane jako 

Europejski dokument oceny (EDO) uzupełniony Europejską oceną techniczną EOT-15/0432 z dnia 12 września 2015 r. 

 

są wypełnione, a produkt(-y) spełnia(-ją) wszystkie określone wymagania. 

 

Wraz z certyfikatem należy przedstawić in extenso deklarację właściwości użytkowych sporządzoną przez producenta lub podmiot przez niego 

wyznaczony dla Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz specyfikację techniczną. 

 

Niniejszy certyfikat wydano dnia 16 Czerwiec 2020 r. i zastępuje on certyfikat wydany uprzednio dnia 23 sierpnia 2017 roku i poza 

przypadkiem wycofania lub zawieszenia, pozostaje ważny, dopóki ważne są warunki określone w specyfikacji technicznej oraz warunki 

wytwarzania i/lub zakładowa kontrola produkcji nie ulegną istotnej zmianie. 

 

Certyfikat składa się z 2 stron. 

Lista certyfikatów zgodności podmiotu CSTB jest aktualizowana przez CSTB. 

 

Dostarczono do Champs sur Marne, dnia 16 Czerwiec 2020 

 

  

 

Edwige PARISEL

Pour le CSTB
Pour le Président
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Autorisé et notifié 
conformément à l’article 
 39 du Règlement (UE) 

n°305/2011 du Parlement 
européen et du Conseil du  
9 mars 2011 établissant 

des conditions harmonisées 
de commercialisation pour 

les produits de 
construction   

 

 

Ognioochronna pęczniejąca masa 

uszczelniająca EasyPART 
Produkt do stosowania w oddzieleniach i uszczelnieniach pożarowych 

 

Kategoria zastosowania: 

Uszczelnianie przepustów 

 

Szczególne warunki stosowania produktu: 

Zob. szczegóły dotyczące warunków w rozdziale 2. ETA.  
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Authorized 
and notified according 

to article 39 of 
Regulation (EU) N°305/2011 
of the European Parliament 

and of the Council 
of 9 March 2011 laying down 

harmonized conditions 
for the marketing 

of construction products   

(English translation, the original version is in French) 

 

In compliance with the Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised 

conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC, it has been stated that the construction 

products indicated in the following page, placed on the European economic area market by: 

 

COMPART SAS 
ZI du Synerpôle  

Avenue du Moulinas 

 SALINDRES 

France 

and produced in the factory: 

 

COMPART SAS – ZI du Synerpôle – Avenue du Moulinas – 30340 SALINDRES FRANCE 

 

is (are) submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken of the factory in accordance 

with a prescribed test plan, and that the notified body - CSTB - has performed the assessment of the performance of the construction product(s), 

the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control and performs the continuing surveillance, assessment 

and evaluation of the factory production control (system 1). 

 

This certificate attests to the product(s) performance(s), relative to the essential characteristic(s) chosen by the manufacturer, and that all 

provisions concerning the assessment and verification of constancy of this (these) performance(s) described in the harmonised reference 

technical specification:  

 

Guideline for European Technical Approval n°026 (ETAG 026) part 2 August 2011 used as a European Assessment Document (EAD) 

completed  by European Technical Assessment ETA -15/0432 issued on 12 september 2015 

 

are applied and that the product(s) fulfills (fulfill) all the prescribed requirements. 

 

This certificate can only be used in conjunction with the declaration of performance of the product written by the manufacturer or his authorised 

representative established in the European economic area and with the technical specification in reference. 

 

This certificate is issued on 16 june 2020, it replaces the certificate previously delivered on 23 august 2017 and, except for withdrawal or 

suspension, remains valid as long as the conditions laid down in the corresponding technical specification in reference or the manufacturing 

conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly. 

 

This certificat comprises 2 pages. 

 

The list of certificates issued by CSTB is kept up-to-date by the CSTB. 

 

 

Issued in Champs sur Marne, on 16 june 2020 

 

 

 

Edwige PARISEL

For CSTB
On behalf of the President
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Authorized 
and notified according 

to article 39 of 
Regulation (EU) N°305/2011 
of the European Parliament 

and of the Council 
of 9 March 2011 laying down 

harmonized conditions 
for the marketing 

of construction products   

  

Mousse intumescente coupe-feu EasyPART 

 Fire stopping and fire Sealing Products 

 

Use category :  

Penetration seals 

 

Particular conditions of the conditions : 

See the details of the chapiter 2 of ETA 

 


