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OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 5 lipca 2004 r.

w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisj´ Europejskà 
na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich 

aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów

Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.
Nr 92, poz. 881) og∏asza si´: 

1) wykaz mandatów udzielonych przez Komisj´ Euro-
pejskà na opracowanie europejskich norm zhar-

monizowanych wraz z zakresem przedmiotowym
tych mandatów — stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do
obwieszczenia;

2) wykaz mandatów udzielonych przez Komisj´ Euro-
pejskà na opracowanie wytycznych do europej-
skich aprobat technicznych wraz z zakresem przed-
miotowym tych mandatów — stanowiàcy za∏àcz-
nik nr 2 do obwieszczenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 134, poz. 1429).
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Za∏àczniki do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 5 lipca 2004 r. (poz. 571)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ MANDATÓW UDZIELONYCH PRZEZ KOMISJ¢ EUROPEJSKÑ NA OPRACOWANIE EUROPEJSKICH
NORM ZHARMONIZOWANYCH, WRAZ Z ZAKRESEM PRZEDMIOTOWYM TYCH MANDATÓW

Poz.
Numer

i oznaczenie
mandatu

Tytu∏ mandatu i wyroby nim obj´te Inne 
informacje

1 2 3 4

1 M/100 
(CONSTRUCT
94/125)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandaty
M/126 i M/130

Wyroby prefabrykowane z betonu

Przepusty skrzynkowe

Elementy Êcian oporowych

Pale fundamentowe (wy∏àcznie z betonu zwyk∏ego)

Elementy Êcienne:
— noÊne, 
— ok∏adzinowe,
— nienoÊne

Elementy stropowe:
— spr´˝one prefabrykowane elementy stropów kana∏owych,
— elementy stropów z dêwigarami kratowymi i deskowaniem

z p∏yt,
— elementy stropów ˝ebrowych,
— elementy stropów belkowo-pustakowych

Schody

Elementy dachowe

Elementy liniowe:
— liniowe elementy konstrukcyjne (wy∏àcznie z betonu zwyk∏e-

go),
— elementy mostowe (wy∏àcznie z betonu zwyk∏ego)

Maszty i s∏upy

Skrzynki przy∏àczy instalacyjnych

Ogrodzenia

Silosy

Decyzja 99/94/WE
(Dz. Urz. WE L 29
z 03.02.1999)
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1 2 3 4

2 M/101
(CONSTRUCT
94/125)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandaty
M/126 i M/130

Drzwi,  okna i wyroby zwiàzane

Drzwi, okna, ˝aluzje, bramy i zwiàzane z nimi okucia: 
— okna z wbudowanymi ˝aluzjami i roletami lub bez ˝aluzji i rolet:

— o deklarowanej odpornoÊci ogniowej,
— pozosta∏e

— drzwi z wbudowanymi ˝aluzjami i roletami lub bez ˝aluzji
i rolet:
— o deklarowanej odpornoÊci ogniowej,
— otwierane mechanicznie

— pozosta∏e
— drzwi i bramy przemys∏owe, handlowe i gara˝owe

Okucia budowlane

Decyzja 99/93/WE
(Dz. Urz. WE L 29
z 03.02.1999)

3 M/102
(CONSTRUCT
94/125)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandaty
M/126, M/130 i
M/137

Membrany

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej:
— p∏yt fundamentowych i cz´Êci podziemnych budynków, 
— Êcian murowanych

Wyroby do wykonywania warstw paroszczelnych i paroprze-
puszczalnych:
— Êcian,
— dachów

Wyroby do wykonywania warstw podk∏adowych pod pokrycia
wodochronne

Wyroby do wykonywania pokryç wodochronnych dachów

Wyroby pomocnicze do wykaƒczania powierzchni pokrycia wo-
dochronnego

Decyzja 99/90/WE
(Dz. Urz. WE L 29
z 03.02.1999)

5 M/104
(CONSTRUCT
95/132A)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandat
M/132

¸o˝yska konstrukcyjne

¸o˝yska:
— elastomerowe,
— toczne,
— garnkowe,
— wahaczowe,
— o ukierunkowanym i ograniczonym zakresie przesuwu,
— sferyczne i cylindryczne

Elementy Êlizgowe

Zabezpieczenia przed wstrzàsami sejsmicznymi

Decyzja 95/467/WE
(Dz. Urz. WE L 268
z 10.11.1995)

4 M/103
(CONSTRUCT
94/125)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandaty
M/126, M/130,
M/137 i M/138

Wyroby do izolacj i  cieplnej

Wyroby wytwarzane fabrycznie: 
— do izolacji cieplnej w budownictwie,
— do izolacji cieplnej wyposa˝enia i instalacji przemys∏owych

Wyroby formowane in situ:
— do izolacji cieplnej w budownictwie,
— do izolacji cieplnej wyposa˝enia i instalacji przemys∏owych

Wyroby do izolacji cieplnej stosowane w budownictwie drogo-
wym i kolejowym

Decyzja 99/91/WE
(Dz. Urz. WE L 29
z 03.02.1999)
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7 M/106
(CONSTRUCT
95/132C, rev. 1)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandat
M/130 i M/137

Wyroby gipsowe

Systemy zabudowy z p∏yt gipsowo-kartonowych:
— p∏yty gipsowo-kartonowe,
— gipsowe p∏yty ok∏adzinowe (poszycie),
— kompozytowe p∏yty gipsowo-kartonowe (wraz z laminatami),
— p∏yty gipsowo-kartonowe z cienkà warstwà wykoƒczeniowà,
— prefabrykowane p∏yty Êcian dzia∏owych,
— p∏yty z gipsu zbrojonego w∏óknami (wraz z naro˝nikami

ochronnymi),
— profile gzymsowe,
— mieszanki (szpachle) do z∏àczy p∏yt gipsowo-kartonowych,
— kleje (spoiwa) na bazie gipsu do p∏yt gipsowo-kartonowych

Bloki gipsowe (p∏yty) i kleje na bazie gipsu do bloków (p∏yt) gip-
sowych

Gipsowe elementy sufitowe:
— p∏ytki sufitowe,
— scalone elementy sufitowe,
— kleje na bazie gipsu

Wyroby pomocnicze do p∏yt gipsowo-kartonowych i elemen-
tów sufitowych:
— naro˝niki i profile specjalne,
— elementy szkieletu metalowego,
— ∏àczniki mechaniczne do systemów zabudowy z p∏yt gipso-

wo-kartonowych

Tynki gipsowe:
— tynki budowlane na bazie gipsu

Wyroby pomocnicze do tynkowania:
— listwy i profile ozdobne do tynkowania

Decyzja 95/467/WE
(Dz. Urz. WE L 268
z 10.11.1995)

1 2 3 4

6 M/105
(CONSTRUCT
95/132B, rev. 1)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandat
M/130 i M/137

Kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne

Kominy prefabrykowane — elementy o wysokoÊci kondygnacji

Przewody kominowe: 
— elementy,
— bloki

Kominy wieloÊcienne: 
— elementy,
— bloki

Kszta∏tki do kominów jednoÊciennych

Zestawy elementów: 
— kominów wolno stojàcych,
— kominów dostawianych

Zakoƒczenia kominów

Decyzja 95/467/WE
(Dz. Urz. WE L 268
z 10.11.1995)
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9 M/108
(CONSTRUCT
95/145D, rev. 1)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandat
M/137

Âciany os∏onowe

Zestawy do wykonywania Êcian os∏onowych — elementy wiel-
kowymiarowe — p∏yty ok∏adzinowe i wype∏niajàce: 
— prefabrykowane z betonu,
— z blach profilowych,
— z kompozytów drewnianych,
— z tworzyw sztucznych,
— ze szk∏a,
— z materia∏ów kompozytowych,
— z oszkleƒ specjalnych,
— z izolacyjnych p∏yt warstwowych

Zestawy do wykonywania Êcian os∏onowych — komponenty:
— drzwi i okna,
— p∏yty wype∏niajàce, 
— ∏àczniki mechaniczne (wsporniki)

Zestawy do wykonywania Êcian os∏onowych — profile i kszta∏-
towniki: 
— ramy systemów Êciennych,
— rygle podwalinowe i zwieƒczenia

Zestawy do wykonywania Êcian os∏onowych — wyroby w po-
staci mat i sztywnych arkuszy: 
— wyroby do izolacji cieplnej (i akustycznej) w postaci mat

i p∏yt,
— wyroby izolacyjne z tworzyw sztucznych (p∏yty laminowane)

Zestawy do wykonywania Êcian os∏onowych — wyroby w po-
staci gi´tkich arkuszy:
— warstwy paroszczelne i paroprzepuszczalne,
— obróbki i zwieƒczenia,
— uszczelki i wyroby uszczelniajàce

Decyzja 96/580/WE
(Dz. Urz. WE L 254
z 08.10.1996)

1 2 3 4

8 M/107
(CONSTRUCT
95/145B, rev. 1)

Geotekstyl ia

Geotekstylia i wyroby zwiàzane — geosyntetyki, geokompozy-
ty, geosiatki, geomembrany, geosieci: 
— w drogach,
— w liniach kolejowych,
— w fundamentach i Êcianach,
— w systemach melioracji,
— do zapobiegania erozji,
— do zbiorników wodnych i zapór,
— kana∏ów,
— tuneli, budowli podziemnych,
— przy usuwaniu i sk∏adowaniu odpadów ciek∏ych,
— do sk∏adowania lub usuwania odpadów sta∏ych,
stosowane:
— jako bariery dla cieczy i gazów,
— jako warstwa ochronna, 
— do drenowania i filtracji,
— do zbrojenia

Geotekstylia i wyroby zwiàzane — geosyntetyki, geokompozy-
ty, geosiatki, geomembrany, geosieci stosowane jako warstwa
oddzielajàca

Decyzja 96/581/WE
(Dz. Urz. WE L 254
z 08.10.1996)
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1 2 3 4

10 M/109
(CONSTRUCT
96/167A)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandat
M/130

Sta∏e urzàdzenia gaÊnicze

Systemy i zestawy sygnalizacji po˝arowej: 
— zestawy sygnalizacyjno-alarmowe, 
— zestawy sygnalizacji po˝arowej, 
— systemy alarmowe, 
— zestawy ostrzegawcze

Systemy sygnalizacji po˝arowej — elementy sk∏adowe: 
— czujki dymu, ciep∏a i p∏omienia,
— urzàdzenia sterujàce i sygnalizujàce, 
— urzàdzenia przekazujàce sygna∏ alarmowy, 
— izolatory zwarcia, 
— urzàdzenia alarmowe, 
— êród∏a zasilania, 
— urzàdzenia wejÊcia/wyjÊcia, 
— r´czne urzàdzenia ostrzegawcze

Samodzielne czujki dymu/alarmu, czujki ciep∏a, êród∏a zasilania

Systemy i zestawy t∏umienia i gaszenia po˝aru:
— systemy instalacji hydrantów zewn´trznych pierwszego u˝ycia, 
— systemy instalacji hydrantów suchych i nawodnionych, 
— zestawy instalacji tryskaczowych i zraszaczowych, 
— zestawy gaÊnicze pianowe, 
— zestawy gaÊnicze proszkowe, 
— zestawy gaÊnicze gazowe (w tym systemy gaÊnicze z CO2)

Systemy t∏umienia i gaszenia po˝aru — elementy sk∏adowe:
— hydranty przeciwpo˝arowe, 
— czujniki/prze∏àczniki przep∏ywu wody, 
— czujniki/prze∏àczniki ciÊnienia, 
— zawory po˝arowe, 
— ∏àczniki wlotowe, 
— pompy i zespo∏y pomp dla stra˝y po˝arnej, 
— dysze/tryskacze/∏àczniki wylotowe

Systemy zabezpieczenia przed wybuchem — zestawy

Systemy zabezpieczenia przed wybuchem — elementy sk∏adowe:
— czujki, 
— t∏umiki, 
— czujniki wybuchu, 
— wyroby przeciwwybuchowe

Systemy instalacji kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu —
zestawy:
— zestawy do odprowadzania dymu i ciep∏a, 
— zestawy do ró˝nicowania ciÊnienia

Systemy instalacji kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu —
elementy sk∏adowe: 
— kurtyny dymowe, 
— klapy przeciwpo˝arowe, 
— przewody, 
— wentylatory mechaniczne, 
— klapy dymowe, 
— tablice sterownicze, 
— awaryjne tablice sterownicze, 
— êród∏a zasilania

Decyzja 96/577/WE
(Dz. Urz. WE L 254
z 08.10.1996)
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12 M/111
(CONSTRUCT
96/167D)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandat
M/126 i M/132

Urzàdzenia bezpieczeƒstwa ruchu drogowego: wypo-
sa˝enie dróg

Wyroby do poziomego oznakowania dróg: 
— taÊmy do trwa∏ego znakowania dróg,
— wyroby przygotowane fabrycznie, 
— farby drogowe, masy termoplastyczne, masy chemoutwar-

dzalne (ewentualnie z kruszywem przeciwpoÊlizgowym) za-
wierajàce w swym sk∏adzie kulki szklane, 

— farby drogowe, masy termoplastyczne, masy chemoutwar-
dzalne (do znakowania poziomego dróg) wymagajàce od-
r´bnego dodania odpowiedniego rodzaju i iloÊci kulek
szklanych do posypywania i/ lub kruszyw przeciwpoÊlizgowych,

— nawierzchniowe, punktowe elementy odblaskowe

Pionowe znaki drogowe: 
— znaki drogowe zainstalowane na sta∏e, 
— s∏upki kraw´dziowe oraz s∏upki przeszkodowe do stosowania

na obszarze zabudowanym, 
— s∏upki prowadzàce mocowane, 
— sygnalizacja Êwietlna i lampy sta∏e, 
— sta∏e urzàdzenia ostrzegajàce i s∏upki prowadzàce przed wy-

dzielonymi pasami ruchu, 
— znaki drogowe dla ruchu ko∏owego i pieszego o zmiennej

treÊci, zainstalowane na sta∏e

Drogowe s∏upy oÊwietleniowe:
— sygnalizacja Êwietlna

Systemy ograniczania ruchu pojazdów:
— elementy amortyzujàce, 
— bariery ochronne, 
— olinowanie przeciwuderzeniowe, 
— por´cze

Systemy oddzielenia ruchu pieszego od ko∏owego ∏àcznie
z k∏adkami zabezpieczonymi por´czami

Systemy obni˝ajàce ha∏as ruchu drogowego:
— urzàdzenia obni˝ajàce ha∏as ruchu drogowego

Ekrany zapobiegajàce oÊlepianiu:
— wyroby zapobiegajàce oÊlepianiu przez nadje˝d˝ajàce pojaz-

dy i przez êród∏a Êwiat∏a na poboczach

Decyzja 96/579/WE
(Dz. Urz. WE L 254
z 08.10.1996)

1 2 3 4

11 M/110 
(CONSTRUCT
96/167C)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandat
M/137

Urzàdzenia sanitarne

Urzàdzenia sanitarne (bez armatury czerpalnej i odp∏ywowej):
— zlewy, 
— umywalki i umywalki zbiorowe, 
— wanny z hydromasa˝em, 
— os∏ony lub ekrany wanien i pryszniców, 
— brodziki prysznicowe, 
— bidety i pisuary, 
— miski lub muszle ust´powe, 
— ust´py ziemne, chemiczne i kompostujàce,
— toalety maceracyjne, 
— toalety tureckie, 
— zbiorniki sp∏ukujàce, 
— publiczne toalety modularne, 
— formowane modu∏y toaletowe

Decyzja 96/578/WE
(Dz. Urz. WE L 254
z 08.10.1996)
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14 M/113
(CONSTRUCT
96/191, rev. 1)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandat
M/137

Wyroby drewnopochodne i wyroby zwiàzane

P∏yty drewnopochodne surowe oraz fornirowane lub powleka-
ne stosowane w elementach konstrukcyjnych wewn´trznych
lub zewn´trznych, w tym: 
— p∏yty pe∏ne z drewna, 
— drewno wielowarstwowe, 
— p∏yty LVL, 
— sklejka (z ob∏ogów, z rdzeniem drewnianym, kompozytowa), 
— p∏yty o w∏óknach orientowanych (OSB), 

Decyzja 97/462/WE
(Dz. Urz. WE L 198
z 25.07.1997)

1 2 3 4

13 M/112
(CONSTRUCT
96/190, rev. 1)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandat
M/137

Wyroby konstrukcyjne z drewna i wyroby pomocni-
cze

Wyroby konstrukcyjne z drewna litego stosowane do budowy
mostów, torów kolejowych i budynków:
elementy:
— elementy mostowe, 
— elementy kratownic, 
— podk∏ady kolejowe, 
— elementy stropowe, 
— elementy Êcienne, 
— elementy dachowe, takie jak: belki, ∏uki, rozpory, krokwie,

s∏upy, ˝erdzie i pale
Wyroby konstrukcyjne z drewna litego stosowane do budowy
mostów, torów kolejowych i budynków:
zestawy:
— kratownice, 
— stropy, 
— Êciany, 
— dachy,
— ramy

S∏upy drewniane stosowane do linii napowietrznych 

Wyroby konstrukcyjne z drewna klejonego warstwowo i inne
klejone wyroby z drewna:
elementy:
— elementy mostowe, 
— elementy kratownic,
— elementy stropowe, 
— elementy Êcienne,
— elementy dachowe, takie jak: belki, ∏uki, rozpory, krokwie,

s∏upy, ˝erdzie i pale;
zestawy:
— kratownice, 
— stropy, 
— Êciany, 
— dachy, 
— ramy

¸àczniki do wyrobów konstrukcyjnych z drewna: 
— ∏àczniki cierne (p∏ytki),
— ∏àczniki pierÊcieniowe, 
— ∏àczniki z p∏ytkami z´batymi, 
— p∏ytki kolczaste, 
— p∏ytki do gwoêdziowania, 
— wkr´ty do drewna,
— sworznie gwintowane, 
— gwoêdzie do drewna

Decyzja 97/176/WE
(Dz. Urz. WE L 73
z 14.03.1997)
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15 M/114
(CONSTRUCT
97/212, rev. 1)

Cement,  wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne

Cementy powszechnego u˝ytku, w tym:
— cement portlandzki, 
— cementy portlandzkie mieszane, 
— cementy hutnicze, 
— cementy pucolanowe, 
— cementy mieszane

Cementy specjalne, w tym: 
— cement odporny na siarczany, 
— cement odporny na dzia∏anie wody morskiej, 
— cement bia∏y, 
— cementy o niskim cieple hydratacji, 
— cement niskoalkaliczny

Cementy murarskie

Cementy glinowe

Wapna budowlane:  
— wapna wapienne, 
— wapna dolomitowe, 
— wapna hydrauliczne

Inne spoiwa hydrauliczne:
— hydrauliczne spoiwa drogowe

Decyzja 97/555/WE
(Dz. Urz. WE L 229
z 20.08.1997)

1 2 3 4

— p∏yty wiórowe (na spoiwie z ˝ywic i na spoiwie cemento-
wym), 

— p∏yty pilÊniowe (twarde, Êrednie i mi´kkie, p∏yty otrzymywa-
ne metodà suchà — p∏yty pilÊniowe MDF, p∏yty pilÊniowe im-
pregnowane bitumem), 

— p∏yty na spoiwie mineralnym

P∏yty drewnopochodne surowe oraz fornirowane lub powleka-
ne stosowane w elementach niekonstrukcyjnych wewn´trznych
lub zewn´trznych, w tym: 
— p∏yty pe∏ne z drewna, 
— drewno wielowarstwowe, 
— p∏yty LVL, 
— sklejka (z ob∏ogów, z rdzeniem drewnianym, kompozyto-

wa), 
— p∏yty o w∏óknach orientowanych (OSB), 
— p∏yty wiórowe (na spoiwie z ˝ywic i na spoiwie cemento-

wym), 
— p∏yty pilÊniowe (twarde, Êrednie i mi´kkie, p∏yty otrzymywa-

ne metodà suchà — p∏yty pilÊniowe MDF, p∏yty pilÊniowe im-
pregnowane bitumem), 

— p∏yty na spoiwie mineralnym

16 M/115
(CONSTRUCT
97/216, rev. 1)

Stal  zbrojeniowa i spr´˝ajàca do betonu

Wyroby ze stali zbrojeniowej (˝ebrowanej, g∏adkiej i z wgniota-
mi): 
— pr´ty, 
— walcówka, kr´gi, 
— siatki zgrzewane,
— maty zbrojàce, 
— taÊmy z wgniotami,
— kratownice do belek

Decyzja 97/597/WE
(Dz. Urz. WE L 240
z 02.09.1997)



Monitor Polski Nr 32 — 1609 — Poz. 571

17 M/116
(CONSTRUCT
97/145A, rev.3)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandat
M/137

Wyroby do wznoszenia murów

Elementy murowe i wyroby zwiàzane:
— elementy murowe, 
— produkowane fabrycznie zaprawy murarskie, 
— produkowane fabrycznie zaprawy tynkarskie

Wyroby pomocnicze:
— Êciàgi, 
— taÊmy rozciàgane,
— wieszaki do belek, 
— wsporniki, 
— kàtowniki podpierajàce,
— zbrojenie do spoin wspornych,
— nadpro˝a

Elementy murowe zawierajàce izolacj´ cieplnà umieszczonà na
powierzchni, która mo˝e podlegaç dzia∏aniu ognia

Decyzja 97/740/WE
(Dz. Urz. WE L 299
z 04.11.1997)

1 2 3 4

Wyroby ze stali spr´˝ajàcej: 
— druty (druty przeciàgane na zimno odpuszczane, druty g∏ad-

kie i druty z wgniotami),
— sploty (sploty wielodrutowe, sploty wielodrutowe zwarte,

sploty z wgniotami, o wysokiej przyczepnoÊci),
— pr´ty (pr´ty walcowane na goràco i poddawane obróbce,

pr´ty gwintowane, ˝ebrowane, p∏askie lub g∏adkie),
— kable spr´˝ajàce

Kable i os∏onki do ochrony lub prowadzenia wyrobów ze stali
spr´˝ajàcej

18 M/118
(CONSTRUCT
96/145A, rev.1)

Wyroby do kanalizacj i

Wyroby do kanalizacji stosowane wewnàtrz budynków:
— urzàdzenia zabezpieczajàce przed przep∏ywem wstecznym, 
— zawory napowietrzajàce

Zestawy elementów do przepompowni Êcieków i urzàdzenia do
oczyszczania Êcieków

Wyroby do kanalizacji na zewnàtrz budynków — zestawy i ele-
menty:
— dla zak∏adów oczyszczania Êcieków i urzàdzenia do oczysz-

czania Êcieków w miejscu ich powstania (oczyszczalnie przy-
domowe), 

— do odprowadzania wody deszczowej, 
— do odprowadzania fekaliów oraz Êcieków organicznych —

osadniki gnilne

Prefabrykowane kana∏y odwadniajàce stosowane na zewnàtrz
budynków do odprowadzania Êcieków z budynków i obiektów
budowlanych, ∏àcznie z drogami

W∏azy i studzienki rewizyjne — do stosowania na jezdniach,
parkingach, utwardzonych poboczach i na zewnàtrz budynków,
w tym:
— pokrywy, 
— klamry w∏azowe, 
— drabiny i por´cze do w∏azów i studzienek rewizyjnych, 
— wpusty,
— separatory

Decyzja 97/464/WE
(Dz. Urz. WE L 198
z 25.07.1997)
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19 M/119
(CONSTRUCT
96/167B, rev. 3

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandat
M/137

Wyroby pod∏ogowe i posadzkowe

Sztywne wyroby pod∏ogowe do zastosowaƒ zewn´trznych i na-
wierzchni dróg — elementy nawierzchni drogowych, w tym:
— kostka brukowa, 
— kamienne p∏yty chodnikowe, kraw´˝niki, bloki, 
— Êwietliki w chodnikach, 
— wykoƒczeniowe p∏yty metalowe, 
— sztywne p∏ytki pod∏ogowe, 
— ∏upki, 
— p∏ytki,
— mozaiki, 
— p∏ytki kamienne, 
— lastryko, 
— pokrycie pod∏ogowe z metalowej siatki lub kraty, 
— kraty pod∏ogowe
stosowane na nawierzchnie przeznaczone do ruchu pieszego
i drogowego (g∏ównie chodniki, wyznaczone Êcie˝ki rowerowe,
parkingi, drogi, autostrady, obszary przemys∏owe, w tym porty
i nabrze˝a, nawierzchnie lotniskowe, stacje autobusowe, stacje
benzynowe)

Sztywne wyroby pod∏ogowe do zastosowaƒ wewn´trznych
∏àcznie z zamkni´tymi pomieszczeniami transportu publicznego
w postaci elementów, w tym: 
— elementy drogowe, 
— p∏ytki, 
— mozaiki, 
— parkiety, 
— pokrycia siatek i p∏yt, 
— kraty pod∏ogowe, 
— sztywne wyroby laminowane, 
— wyroby drewnopochodne,
— elementy chodnikowe o powierzchni p∏askiej lub o zwi´kszo-

nej przyczepnoÊci

Elementy noÊne dost´pne w zestawach:
— pod∏ogi szczelinowe, 
— pod∏ogi podniesione/podwy˝szone (konstrukcje monolitycz-

ne lub wielowarstwowe o zamkni´tej i szczelnej powierzchni
do wykaƒczania wn´trz budynków)

Elastyczne i w∏ókiennicze materia∏y pod∏ogowe do zastosowaƒ
wewn´trznych, w tym:
— jednorodne i niejednorodne elastyczne pokrycia pod∏ogowe

dost´pne w postaci p∏ytek, p∏yt i arkuszy,
— w∏ókiennicze pokrycia pod∏ogowe, w tym p∏ytki,
— p∏yty z tworzyw sztucznych  lub gumy (materia∏y pod∏ogowe

z tworzyw aminowych termoutwardzalnych), 
— linoleum i korek, 
— p∏yty antyelektrostatyczne, 
— p∏ytki pod∏ogowe luêne, 
— laminowane spr´˝yste materia∏y pod∏ogowe

Elastyczne i w∏ókiennicze materia∏y pod∏ogowe do zastosowaƒ
zewn´trznych, w tym:
— jednorodne i niejednorodne elastyczne pokrycia pod∏ogowe

dost´pne w postaci p∏ytek, p∏yt i arkuszy, 
— w∏ókiennicze pokrycia pod∏ogowe w tym p∏ytki,
— p∏yty z tworzyw sztucznych  lub gumy (materia∏y pod∏ogowe

z tworzyw aminowych termoutwardzalnych),

Decyzja 97/808/WE
(Dz. Urz. WE L 331
z 03.12.1997)
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20 M/120
(CONSTRUCT
97/246)

Metalowe wyroby konstrukcyjne i wyroby pomocni-
cze

Metalowe kszta∏towniki konstrukcyjne bez zabezpieczenia lub
z pow∏okami zabezpieczajàcymi przed korozjà, w tym: 
— kszta∏towniki i profile walcowane na goràco, na zimno lub

inaczej produkowane w ró˝nych kszta∏tach (T, L, H, U, Z, I, ce-
owniki, kàtowniki, profile wydrà˝one i rurowe), 

— wyroby p∏askie (p∏yty, arkusze, taÊmy), 
— pr´ty, 
— odlewy, 
— odkuwki z ró˝nych metali

Metalowe kszta∏towniki konstrukcyjne — gotowe wyroby meta-
lowe — bez zabezpieczenia lub z pow∏okami zabezpieczajàcymi
przed korozjà, spawane lub niespawane, w tym:
— ramy metalowe do sufitów podwieszonych (obcià˝onych),
— kratownice, 
— dêwigary,
— s∏upy,
— belki,
— schody,
— pale fundamentowe,
— pale noÊne,
— Êcianki szczelne,
— przekroje przeznaczone do specjalnych zastosowaƒ, ci´te na

wymiar,
— szyny kolejowe,
— podk∏ady

Materia∏y dodatkowe do spawania metalowych konstrukcji no-
Ênych

¸àczniki konstrukcyjne: 
— nity metalowe,
— Êruby (nakr´tki i podk∏adki),
— Êruby o wysokiej wytrzyma∏oÊci do po∏àczeƒ ciernych,
— Êruby dwustronne,
— wkr´ty do metalu,
— ∏àczniki trakcyjne

Decyzja 98/214/WE
(Dz. Urz. WE L 80
z 18.03.1998)

1 2 3 4

— linoleum i korek,
— p∏yty antyelektrostatyczne, 
— p∏ytki pod∏ogowe luêne, 
— laminowane spr´˝yste materia∏y pod∏ogowe 

Materia∏y na podk∏ady pod∏ogowe: 
— do zastosowaƒ wewn´trznych,
— do zastosowaƒ zewn´trznych

21 M/121
(CONSTRUCT
97/231, rev. 1)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandat
M/137

Wyroby do wykaƒczania Êcian wewn´trznych, ze-
wn´trznych i sufitów

Wyroby wykoƒczeniowe do zastosowaƒ wewn´trznych

Pokrycia Êcienne w formie rolowej
Ok∏adziny sufitowe, w tym :
— wyroby o podwy˝szonej odpornoÊci, 
— wyroby z gotowym wykoƒczeniem, 
— wyroby przeznaczone do dalszego wykaƒczania

Decyzja 98/437/WE
(Dz. Urz. WE L 194
z 10.07.1998)
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22 M/122
(CONSTRUCT
97/241, rev. 2)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandat
M/137

Wyroby do pokryç dachowych, Êwietl iki  dachowe,
okna po∏aciowe oraz wyroby pomocnicze

Pokrycia dachowe

Nieciàg∏e elementy pokryç dachowych stosowane do wykony-
wania ciàg∏ego pokrycia dachowego. Dostarczane w postaci
gotowych elementów lub gi´tkich arkuszy odgrywajà podsta-
wowà rol´ w uzyskaniu wodoszczelnoÊci pokrycia i mogà, choç
nie muszà, mieç wp∏yw na wytrzyma∏oÊç przekrycia. 

Decyzja 98/436/WE
(Dz. Urz. WE L 194
z 10.07.1998)

1 2 3 4

P∏ytki Êcienne i sufitowe

Elementy o regularnym kszta∏cie geometrycznym o niewielkiej
gruboÊci, których wymiary umo˝liwiajà ∏atwe operowanie przez
jednà osob´, przeznaczone do klejenia lub mocowania mecha-
nicznego do Êcian, sufitów lub sufitów podwieszonych

P∏yty Êcienne i sufitowe (z wyjàtkiem p∏yt drewnopochodnych
i p∏yt gipsowo-kartonowych uj´tych w poprzednich mandatach)

Elementy o regularnym kszta∏cie geometrycznym o niewielkiej
gruboÊci, których wymiary nie pozwalajà na ∏atwe operowanie
przez jednà osob´. ¸àcznie z elementami do mocowania

Uwaga: w tej grupie wyrobów znajdujà si´ ok∏adzinowe p∏yty
Êcienne 

Oblicówka (siding)

Elementy o regularnej formie geometrycznej, które charaktery-
zuje przewaga d∏ugoÊci nad pozosta∏ymi wymiarami i niewiel-
ka gruboÊç. Mogà zawieraç elementy zamocowaƒ

Wyroby pomocnicze do wykoƒczeƒ wewn´trznych Êcian i sufi-
tów (z wyjàtkiem wyrobów przeznaczonych do p∏yt drewnopo-
chodnych i do p∏yt gipsowo-kartonowych, uj´tych w odr´bnych
mandatach):
— profile specjalne — przeznaczone do mocowania wykoƒczeƒ

Êcian wewn´trznych i sufitów,
— ramy mocujàce — zestawy przekrojów stosowanych do wy-

konywania konstrukcji sufitów podwieszonych, ods∏oni´tej
lub zakrytej przez p∏yty wype∏niajàce

Sufity podwieszone — zestawy z∏o˝one z p∏yt sufitowych i od-
powiednich ram mocujàcych

Wyroby wykoƒczeniowe do zastosowaƒ zewn´trznych

P∏ytki Êcienne i sufitowe

Ok∏adzinowe p∏yty Êcienne

Gonty Êcienne

Oblicówka (siding)

P∏yty Êcienne i sufitowe, z wyjàtkiem p∏yt drewnopochodnych
i p∏yt gipsowo-kartonowych uj´tych w poprzednich mandatach

Wyroby pomocnicze do  wykoƒczeƒ zewn´trznych Êcian i sufi-
tów: 
— profile specjalne, 
— ramy mocujàce
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Arkusze p∏askie i profilowane, w tym:
— blachy sztywne lub gi´tkie, 
— wyroby nieprzejrzyste lub przepuszczajàce Êwiat∏o,
— sztywne warstwy podk∏adowe (poszycie)

Dachówki, ∏upek, dachowe p∏ytki kamienne i gonty

P∏yty kompozytowe produkowane fabrycznie lub p∏yty wielo-
warstwowe, które mogà zawieraç izolacj´ cieplnà

Lepiki asfaltowe

Asfaltowe, dachowe masy uszczelniajàce, odgrywajàce istotnà
rol´ w uzyskaniu wodoszczelnoÊci pokrycia, ale niemajàce wp∏y-
wu na wytrzyma∏oÊç przekrycia. Nieprzeznaczone do stosowa-
nia na powierzchniach przeznaczonych do ruchu ko∏owego

Warstwy wierzchnie pokrycia (wykoƒczenia zewn´trzne lub
warstwy dociskowe)

Drobnowymiarowe elementy pokryç dachowych, nieodgrywa-
jàce roli w uzyskaniu wodoszczelnoÊci ani niemajàce wp∏ywu
na wytrzyma∏oÊç przekrycia

Âwietliki dachowe i okna po∏aciowe:
— Êwietliki dachowe (z wy∏àczeniem samonoÊnych przepusz-

czajàcych Êwiat∏o zestawów i systemów przekryç dacho-
wych)
Elementy budowlane sk∏adajàce si´ z jednej lub kilku prze-
puszczajàcych Êwiat∏o (przezroczystych lub przejrzystych)
powierzchni (∏ukowych, zakrzywionych, piramidalnych lub
p∏askich), które mogà ewentualnie zawieraç równie˝ profile
brzegowe. Mogà byç mocowane do  ramy otwieralnej lub
ko∏nierza

— okna po∏aciowe
Okna przeznaczone do wbudowania w dachach o po∏aciach
nachylonych

Wyroby pomocnicze — wyroby prefabrykowane:
— systemy dojÊcia na dach, przejÊcia i pomosty do chodzenia

po dachu, w tym:
— pomosty,
— stopnice,
— schody
Elementy budowlane w formie platformy umo˝liwiajàcej sta-
nie lub chodzenie, zawierajàce jednà lub wi´cej podpór sta-
∏ych, zamocowanych przez system ∏àczników do konstrukcji
noÊnej dachu

— haki bezpieczeƒstwa i zakotwienia dachowe 
Elementy na powierzchni dachu stosowane dla bezpieczeƒ-
stwa ludzi umo˝liwiajàce przeniesienie obcià˝eƒ zwiàzanych
z konserwacjà i naprawami pokrycia dachowego

— deski czo∏owe i spodnie opierzenia okapu, 
— zamocowania mechaniczne do pokryç dachowych

Wyroby do pokryç dachowych, w tym:
— gàsiory,
— kosze,
— sztywne obróbki
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24 M/125
(CONSTRUCT
98/275, rev.1)

Kruszywa

Kruszywa do betonów, zapraw i zaczynów: 
— kruszywa naturalne,
— kruszywa produkowane przemys∏owo,
— kruszywa uzyskiwane z odpadów procesów produkcyjnych,
— kruszywa z recyklingu
Stosowane do przygotowania betonu i zaprawy do stosowania,
m.in. w budownictwie oraz do budowy dróg i innych obiektów
in˝ynierskich

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i do obróbki nawierzchni
drogowych: 
— kruszywa naturalne,
— kruszywa produkowane przemys∏owo,

Decyzja 98/598/WE
(Dz. Urz. WE L 287
z 24.10.1998)

1 2 3 4

23 M/124
(CONSTRUCT
98/273, rev. 1)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandat
M/137

Wyroby do budowy dróg

Bitum do budowy dróg i utwardzania powierzchni drogowych,
w tym: 
— czysty bitum, 
— bitum modyfikowany polimerem,
— bitum up∏ynniony, 
— up∏ynniony bitum modyfikowany polimerem, 
— bitum fluksowany,
— emulsja bitumiczna, 
— emulsja bitumiczna up∏ynniona, 
— emulsja bitumiczna modyfikowana polimerem, 
— up∏ynniona emulsja bitumiczna modyfikowana polimerem,
— asfalt/bitum

Mieszanki bitumiczne do stosowania do budowy dróg i utwar-
dzania powierzchni drogowych:
— asfaltobeton, w tym:

— asfalty bardzo mi´kkie,
— asfalty do cienkich warstw, 

— asfalt porowaty, 
— asfalt ˝ywiczny (gussasphalt), 
— naturalny asfalt ˝ywiczny, 
— asfalt walcowany na goràco
Asfalty te mogà zawieraç asfalt regenerowany

Wyroby do nawierzchni drogowych: 
— cienkie warstwy, 
— mikrowarstwy nawierzchniowe, 
— posypki (w tym kruszywa)

Wyroby i zestawy do zabezpieczeƒ wodochronnych p∏yt mosto-
wych z ewentualnym udzia∏em warstwy asfaltowej, w tym:
— asfalt ˝ywiczny, 
— gotowe membrany, 
— gotowe wyroby bitumiczne w arkuszach, 
— ˝ywice/poliuretany (stosowane w postaci p∏ynnej)

Wyroby pomocnicze do dróg betonowych:
— dyble,
— wyroby do wype∏niania z∏àczy, 
— wyroby do uszczelniania z∏àczy

Decyzja 98/601/WE
(Dz. Urz. WE L 287
z 24.10.1998)
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25 M/127
(CONSTRUCT
98/294)

Kleje budowlane:

— kleje konstrukcyjne, 
— kleje do p∏ytek

Decyzja 99/470/WE
(Dz. Urz. WE L 184
z 17.07.1999)

1 2 3 4

— kruszywa uzyskiwane z odpadów produkcyjnych,
— kruszywa z recyklingu
Stosowane do przygotowania mieszanek bitumicznych
i warstw do wykaƒczania nawierzchni drogowych lub jako do-
datek do nich, do stosowania, m.in. w budowie dróg, obróbce
nawierzchni drogowych i w innych obiektach in˝ynierskich

Kruszywa do mieszanek niezwiàzanych i zwiàzanych hydrau-
licznie: 
— kruszywa naturalne,
— kruszywa produkowane przemys∏owo,
— kruszywa uzyskiwane z odpadów produkcyjnych,
— kruszywa z recyklingu
Stosowane do przygotowania niezwiàzanych i zwiàzanych hy-
draulicznie mieszanek innych ni˝ betonowe, do zastosowania
do budowy dróg i innych obiektów in˝ynierskich oraz pod∏o˝y
przystanków i miejsc postojowych

Kamieƒ do robót hydrotechnicznych: 
— kruszywa naturalne,
— kruszywa produkowane przemys∏owo,
— kruszywa uzyskiwane z odpadów produkcyjnych,
— kruszywa z recyklingu
Stosowane jako niezwiàzane np. w konstrukcjach hydrotech-
nicznych i przy budowie nabrze˝y oraz w innych obiektach in˝y-
nierskich

Podsypka kolejowa: 
— kruszywa skalne,
— kruszywa produkowane przemys∏owo,
— kruszywa uzyskiwane z odpadów produkcyjnych,
— kruszywa z recyklingu
Stosowane jako niezwiàzane np. w budowie nasypów kolejo-
wych

Wype∏niacze do mieszanek bitumicznych i do obróbki na-
wierzchni 
Wype∏niacze produkowane z kruszyw:
— naturalnych,
— produkowanych przemys∏owo,
— uzyskiwanych z odpadów produkcyjnych,
— z recyklingu
Do zastosowania np. do budowy dróg i do obróbki nawierzchni
drogowych oraz w innych obiektach in˝ynierskich

Wype∏niacze do betonu, zaprawy i zaczynu
Wype∏niacze produkowane z kruszyw:
— naturalnych,
— produkowanych przemys∏owo,
— uzyskiwanych z odpadów produkcyjnych,
— z recyklingu
Wype∏niacze stosowane sà jako cz´Êç sk∏adowa kruszyw do be-
tonu, zapraw i zaczynów i z definicji sà oboj´tne (niereaktywne).
Stosuje si´ je do poprawy krzywej uziarnienia w przypadku bra-
ku drobnych frakcji. Do zastosowania np. w budownictwie, do
budowy dróg i innych obiektów in˝ynierskich oraz do wytwa-
rzania wyrobów prefabrykowanych z betonu
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27 M/129
(CONSTRUCT
98/303)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandat
M/137

Urzàdzenia grzewcze

— grzejniki konwekcyjne,
— promienniki ciep∏a,
— zestawy ogrzewania pod∏ogowego,
— zestawy ogrzewania Êciennego,
— piecyki olejowe,
— wk∏ady kominkowe

Decyzja 99/471/WE
(Dz. Urz. WE L 184
z 17.07.1999)

1 2 3 4

26 M/128
(CONSTRUCT
98/271, rev.1)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandat
M/137

Wyroby zwiàzane z betonem, zaprawà i zaczynem

Domieszki i dodatki do betonu, zaprawy i zaczynu: 
— domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu, 
— dodatki do betonu, zaprawy i zaczynu — typ I niemal oboj´t-

ne,
— dodatki do betonu, zaprawy i zaczynu — typ II aktywne

W∏ókna do betonu, zaprawy i zaczynu:
— do zastosowaƒ konstrukcyjnych, 
— do pozosta∏ych zastosowaƒ

Wyroby do zabezpieczania i ochrony betonu, w tym:
— ochrona powierzchniowa wyrobów, 
— wyroby do napraw konstrukcyjnych,
— wyroby do napraw niekonstrukcyjnych,
— konstrukcyjne materia∏y klejàce,
— wyroby do iniekcji,
— wyroby do kotwienia zbrojenia,
— wyroby do zabezpieczania zbrojenia przed korozjà

Decyzja 99/469/WE
(Dz. Urz. WE L 184
z 17.07.1999)

29 M/135
(CONSTRUCT
97/221, rev. 2)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandat
M/137

Wyroby ze szk∏a p∏askiego, profi lowanego i bloków
szklanych

P∏askie i profilowane p∏yty szklane, w tym: 
— szk∏o zwyk∏e,
— szk∏o poddawane obróbce,
— szk∏o specjalne,

Decyzja
2000/245/WE
(Dz. Urz. WE L 77
z 28.03.2000)

28 M/131
(CONSTRUCT
98/308)

ze zmianami
wprowadzonymi
przez mandat
M/137

Rury, zbiorniki  i elementy pomocnicze nieprzezna-
czone do kontaktu z wodà do spo˝ycia przez ludzi

— zestawy rurowe,
— rury,
— zbiorniki,
— systemy alarmu w przypadku nieszczelnoÊci,
— urzàdzenia zabezpieczajàce przed przepe∏nieniem,
— kszta∏tki,
— spoiwa,
— z∏àcza,
— uszczelnienia z∏àczy,
— uszczelki,
— kana∏y i przewody,
— podparcia rur i przewodów,
— armatura i armatura czerpalna,
— urzàdzenia bezpieczeƒstwa w systemach przewodów gazo-

wych

Decyzja 99/472/WE
(Dz. Urz. WE L 184
z 17.07.1999)
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30 M/136
(CONSTRUCT
00/414, rev. 2)

Wyroby majàce kontakt z wodà przeznaczone do
spo˝ycia przez ludzi

— zestawy rurowe oraz systemy magazynowania wody,
— rury,
— zbiorniki,
— systemy ochrony i bezpieczeƒstwa,
— urzàdzenia zabezpieczajàce przed przepe∏nieniem,
— kszta∏tki,
— spoiwa,
— z∏àcza,
— uszczelnienia z∏àczy,
— uszczelki,
— armatura i armatura czerpalna,
— pompy i wodomierze,
— membrany, ˝ywice, pow∏oki, wyk∏adziny, smary i smary sta∏e

Decyzja
2002/359/WE
(Dz. Urz. WE L 127
z 14.05.2002)

1 2 3 4

— szk∏o bezpieczne,
— szk∏o z pow∏okami,
— szk∏o z pow∏okami z folii,
— szk∏o emaliowane,
— szk∏o z powierzchnià specjalnà,
— szk∏o lustrzane

Profile ceowe ze szk∏a

Szyby zespolone izolacyjne

Bloki szklane

P∏yty Êcienne z bloków szklanych
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Za∏àcznik nr 2 

WYKAZ MANDATÓW UDZIELONYCH PRZEZ KOMISJ¢ EUROPEJSKÑ NA OPRACOWANIE WYTYCZNYCH 
DO EUROPEJSKICH APROBAT TECHNICZNYCH, WRAZ Z ZAKRESEM PRZEDMIOTOWYM TYCH MANDATÓW

2 EOTA No 2
(CONSTRUCT
95/195)

Kotwy metalowe do stosowania w betonie — do
mocowania lekkich elementów

Kotwy rozporowe o kontrolowanym obcià˝eniu lub momen-
cie obrotowym, kotwy rozporowe o kontrolowanej deformacji
lub kotwy podci´te. 
Zniszczenie lub utrata noÊnoÊci kotew w zastosowaniach ob-
j´tych mandatem mo˝e spowodowaç bezpoÊrednie zagro˝e-
nie ˝ycia. 
Przeznaczone sà do mocowania lub podpierania elementów
niekonstrukcyjnych, takich jak sufity podwieszone i instalacje

Decyzja 97/176/WE
(Dz. Urz. WE L 73 
z 14.03.1997)

ETAG 001 
Cz´Êç 6: Kotwy
metalowe do
stosowania w
betonie do
mocowania lekkich
elementów

1 2 3 4

1 EOTA No 1
(CONSTRUCT
96/139B, rev.1)

Kotwy metalowe do stosowania w betonie

Kotwy metalowe o Êrednicy nie mniejszej ni˝ 6 mm i minimal-
nej g∏´bokoÊci zakotwienia 30 mm; osadzane w otworach
wierconych w betonie zwyk∏ym i zakotwione w wyniku rozpo-
ru (kotwy z kontrolowanym momentem obrotowym lub kon-
trolowanà deformacjà), podci´cia lub wklejenia. 
Mandat obejmuje równie˝ kotwy metalowe z wewn´trznym
gwintem 

Zniszczenie lub utrata noÊnoÊci kotew w zastosowaniach ob-
j´tych mandatem mo˝e spowodowaç bezpoÊrednie zagro˝e-
nie ˝ycia. 
Przeznaczone sà one do mocowania lub podparcia elementów
konstrukcyjnych majàcych wp∏yw na statecznoÊç obiektów
lub ci´˝kich elementów, takich jak ok∏adziny, sufity podwie-
szone i elementy wyposa˝enia

Decyzja 96/582/WE
(Dz. Urz. WE L 254
z 08.10.1996)

ETAG 001 
Kotwy metalowe
do stosowania
w betonie
Cz´Êç 1:
Zagadnienia
ogólne
Cz´Êç 2: Kotwy
rozporowe z
kontrolowanym
momentem
obrotowym
Cz´Êç 3: Kotwy
podci´te
Cz´Êç 4: Kotwy
rozporowe z
kontrolowanà
deformacjà
Cz´Êç 5: Kotwy
wklejane

3 EOTA No 3
(CONSTRUCT
96/193)

¸àczniki  tworzywowe do stosowania w betonie
i pod∏o˝ach murowych 

¸àczniki tworzywowe sk∏adajàce si´ z elementu rozporowego
i polimerowej tulei kotwiàcej, która przechodzi przez mocowa-
nie.
Tuleja kotwiàca jest rozpierana po osadzeniu (przez wbicie
m∏otkiem lub wkr´cenie) elementu rozporowego, który doci-
ska tulej´ do Êcianek wywierconego otworu. 
¸àczniki stosowane sà w elementach o gruboÊci nie mniejszej
ni˝ 100 mm:
— z betonu zwyk∏ego, betonu lekkiego i gazobetonu,
— z ceg∏y pe∏nej i pustaków,
— z elementów murowych wydrà˝onych lub z otworami. 

Decyzja 97/463/WE
(Dz. Urz. WE L 198
z 25.07.1997)

ETAG 014 
¸àczniki
tworzywowe
do mocowania
warstwy izolacyjnej
ociepleƒ Êcian
zewn´trznych

Poz.
Numer 

i oznaczenie
mandatu

Tytu∏ mandatu i wyroby nim obj´te Inne informacje
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4 EOTA No 4
(CONSTRUCT
96/194)

Iniekcyjne kotwy metalowe do stosowania w pod∏o-
˝ach murowych

Kotwy iniekcyjne sk∏adajàce si´ z pr´tów gwintowanych, spe-
cjalnie formowanych pr´tów zbrojeniowych, tulei z gwintem
wewn´trznym lub elementów w innym kszta∏cie oraz z zapra-
wy.
Materia∏ klejàcy mo˝e byç na bazie spoiwa cementowego (za-
czyn), zaprawy ˝ywicznej lub ich mieszaniny, zawierajàcej wy-
pe∏niacze i dodatki.
Zniszczenie lub utrata noÊnoÊci kotew iniekcyjnych w zastoso-
waniach obj´tych mandatem mo˝e spowodowaç bezpoÊred-
nie zagro˝enie ˝ycia. 
Przeznaczone sà one do mocowania lub podparcia elementów
konstrukcyjnych majàcych wp∏yw na statecznoÊç obiektów
lub ci´˝kich elementów, takich jak ok∏adziny, sufity podwie-
szone i elementy wyposa˝enia

Decyzja 97/177/WE
(Dz. Urz. WE L 73 z
14.03.1997)

1 2 3 4

Zniszczenie lub utrata noÊnoÊci ∏àczników w zastosowaniach
obj´tych mandatem mo˝e spowodowaç bezpoÊrednie zagro-
˝enie ˝ycia. 
Przeznaczone sà do mocowania systemów elewacyjnych oraz
do mocowania lub podpierania elementów majàcych wp∏yw
na statecznoÊç tych systemów

5 EOTA No 5
(CONSTRUCT
95/139A, rev. 1)

Systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym
(Âciany os∏onowe)

Zestaw komponentów tworzàcych zewn´trznà przegrod´
os∏onowà, wykonanà z elementów ramowych i oszklenia, za-
mocowanych pod dowolnym kàtem mi´dzy pionem a nachy-
leniem 7°.
W systemach tych przewiduje si´ klejenie oszklenia, tak wi´c
obcià˝enia dzia∏ajàce na oszklenie przenoszone sà na szkielet
konstrukcji Êciany os∏onowej poprzez spoin´ klejowà.
Typ I: Z elementami podparcia mechanicznego pozwalajàcymi
na przeniesienie ci´˝aru w∏asnego oszklenia na ram´ Êciany
os∏onowej, a za jej poÊrednictwem na konstrukcj´. Stosowane
sà zabezpieczenia zmniejszajàce zagro˝enie w przypadku
zniszczenia spoiny klejowej.
Typ II: Z elementami podparcia mechanicznego pozwalajàcy-
mi na przeniesienie ci´˝aru w∏asnego oszklenia na ram´ Êcia-
ny os∏onowej, a za jej poÊrednictwem na konstrukcj´. Wszyst-
kie pozosta∏e oddzia∏ywania przenoszone sà przez spoin´ kle-
jowà.
Typ III: Ci´˝ar w∏asny oszklenia przenoszony jest na ram´ Êcia-
ny os∏onowej za poÊrednictwem spoiny klejowej (bez podpar-
cia). Stosowane sà zabezpieczenia zmniejszajàce zagro˝enie
w przypadku zniszczenia spoiny klejowej.
Typ IV: Wszystkie oddzia∏ywania, ∏àcznie z ci´˝arem w∏asnym
oszklenia, przenoszone sà  na ram´ Êciany os∏onowej, a za jej
poÊrednictwem na konstrukcj´ przez spoin´ klejowà (bez pod-
parcia i bez zabezpieczeƒ). 

Systemy sk∏adajà si´ zazwyczaj z po∏àczonych wzajemnie pio-
nowych i poziomych profili zamocowanych do konstrukcji no-
Ênej budynku. Wykorzystujàc spoiwo konstrukcyjne, mocuje
si´ do tego szkieletu oszklenie, tworzàce lekkà przestrzennà
obudow´ o ciàg∏ej powierzchni, która sama lub w po∏àczeniu
z konstrukcjà budynku zapewnia spe∏nienie wszystkich funkcji
Êciany zewn´trznej. Âciana taka nie ma wp∏ywu na noÊnoÊç
konstrukcji budynku. 

Decyzja 96/581/WE
(Dz. Urz. WE L 254
z 08.10.1996)

ETAG 002 
Systemy oszklenia
ze spoiwem
konstrukcyjnym
cz. 1—3
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6 EOTA No 6
(CONSTRUCT
96/196, rev. 1)

Z∏o˝one systemy i zestawy do izolacj i  cieplnej z wy-
prawami tynkarskimi

Fabrycznie produkowane wyroby do izolacji cieplnej, przykle-
jane do Êcian lub mocowane ∏àcznikami mechanicznymi (pro-
file, kotwy, specjalne elementy mocujàce itp.) albo przykleja-
ne i mocowane mechanicznie, wykaƒczane nak∏adanymi na
budowie jedno- lub wielowarstwowymi wyprawami zbrojony-
mi. Wyprawy nak∏adane sà bezpoÊrednio na p∏yty izolacyjne,
bez pozostawienia ˝adnej szczeliny powietrznej lub warstwy
powodujàcej nieciàg∏oÊç po∏àczenia.
Nie sà one noÊnymi elementami konstrukcji, lecz mogà wp∏y-
waç na trwa∏oÊç elementów konstrukcyjnych w wyniku zabez-
pieczenia ich przed wp∏ywem czynników klimatycznych 

Decyzja 97/556/WE
(Dz. Urz. WE L 229
z 20.08.1997)

ETAG 004 
Z∏o˝one systemy
izolacji cieplnej z
wyprawami
tynkarskimi

1 2 3 4

G∏ówne elementy wchodzàce w sk∏ad systemu to: oszklenia,
spoiwo konstrukcyjne, ramy, do których przyklejone jest
oszklenie, i ich zamocowania do konstrukcji szkieletu; zabez-
pieczenia mechaniczne przenoszàce ci´˝ar w∏asny, zabezpie-
czenia, s∏upki i rygle, przek∏adki dystansowe, podk∏adki, kloc-
ki monta˝owe

8 EOTA No 8
(CONSTRUCT
97/223, rev.1)

Systemy pokryç dachowych z elastycznych wyro-
bów wodochronnych mocowanych mechanicznie

Systemy obejmujà ustalony system mocowania, wykonywa-
nia z∏àczy i obróbek niezb´dnych do zapewnienia wodoszczel-
noÊci pokrycia.
Zestaw sk∏ada si´ z jedno- lub wielowarstwowego pokrycia
wodochronnego, niekiedy równie˝ z warstwy izolacji cieplnej,
zamocowanych do konstrukcji noÊnej dachu ∏àcznikami punk-
towymi lub liniowymi. Zakres mandatu jest ograniczony do
systemów wodochronnych na bazie elastycznych wyrobów
wodochronnych

Decyzja 98/143/WE
(Dz. Urz. WE L 42 
z 14.02.1998)

ETAG 006 
Systemy pokryç
dachowych z
elastycznych
wyrobów
wodochronnych
mocowanych
mechanicznie

7 EOTA No 7
(CONSTRUCT
97/209)

NienoÊne systemy i zestawy szalunków traconych
przeznaczonych do wype∏niania betonem zwyk∏ym,
ewentualnie zbrojonym, wykonane z:

— pustaków wykonanych z materia∏ów izolacyjnych lub kom-
binacji materia∏ów izolacyjnych z innymi materia∏ami 

lub
— p∏yt z materia∏ów izolacyjnych lub kombinacji materia∏ów

izolacyjnych z innymi materia∏ami, 
sk∏adajàce si´ z elementów szalunkowych po∏àczonych za po-
mocà przewiàzek dystansowych.
Stosowane sà do wznoszenia zewn´trznych i wewn´trznych,
noÊnych i samonoÊnych Êcian budynków. W ich sk∏ad mogà
wchodziç ró˝ne kszta∏tki pozwalajàce na niemal ciàg∏e wype∏-
nienia betonem lub na uzyskanie szkieletu z wype∏nionych be-
tonem pustych przestrzeni.
Powinny zapewniaç mo˝liwoÊç wype∏nienia betonem, jak
równie˝ umieszczenia ewentualnego zbrojenia

Decyzja 98/279/WE
(Dz. Urz. WE L 127
z 29.04.1998)

ETAG 009
Systemy
szalunków
traconych z
pustaków, p∏yt z
materia∏ów
izolacyjnych lub z
betonu

9 EOTA No 9
(CONSTRUCT
98/269)

Zestawy do wykonywania pow∏okowych pokryç da-
chowych nanoszonych w postaci p∏ynnej

Mandat obejmuje wyroby do wykonywania pow∏okowych po-
kryç dachowych umieszczanych na rynku w postaci zestawów.
Przyk∏adowe rodzaje zestawów:
— emulsje i roztwory bitumiczne modyfikowane polimerami,
— emulsje i roztwory bitumiczne, 

Decyzja 98/599/WE
(Dz. Urz. WE L 287
z 24.10.1998)

ETAG 005 
Zestawy do
wykonywania
pow∏okowych
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10 EOTA No 10
(CONSTRUCT
97/243)

Zestawy do wykonywania Êcian dzia∏owych

Sta∏e, a niekiedy rozbieralne, samonoÊne, nieprzenoszàce ob-
cià˝eƒ zestawy Êcian dzia∏owych o wysokoÊci kondygnacji
i ich ok∏adziny; w sk∏ad zestawów mogà wchodziç te˝ instala-
cje prowadzone w Êcianach dzia∏owych 

Decyzja 98/213/WE
(Dz. Urz. WE L 80
z 18.03.1998)

ETAG 003 
Zestawy do
wykonywania Êcian
dzia∏owych

1 2 3 4

— elastyczne nienasycone ˝ywice poliestrowe,
— bitumy modyfikowane polimerami do nak∏adania na gorà-

co,
— wyroby na bazie poliuretanów,
— polimery wodorozcieƒczalne.
Oprócz g∏ównego sk∏adnika w postaci p∏ynnej zestawy mogà
zawieraç: warstwy podk∏adowe, zbrojenie, ∏àczniki mechanicz-
ne, wype∏niacze, kruszywa, kleje, roztwory gruntujàce i utwar-
dzacze

pokryç dachowych
nanoszonych w
postaci p∏ynnej
cz. 1—8

12 EOTA No 12
(CONSTRUCT
98/261 rev. 1)

Zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanych

Kompletne schody wprowadzane na rynek w postaci zesta-
wów. Mogà si´ sk∏adaç z prefabrykowanych stopni, stopnic,
podstopnic, nosków, spoczników, lin, por´czy, balustrad, ok∏a-
dzin wype∏niajàcych, elementów mocujàcych, materia∏ów wy-
k∏adzinowych, p∏ytek lub innych. 
Schody prefabrykowane mogà byç stosowane w budynkach
mieszkalnych i innych. Mogà byç schodami do u˝ytku prywat-
nego lub publicznego, stosowane jako schody wewn´trzne
lub zewn´trzne.
Powinny one przenosiç obcià˝enia od ci´˝aru w∏asnego i ob-
cià˝enia u˝ytkowe, ale nie uwzgl´dnia si´ ich w ogólnej sta-
tecznoÊci obiektu budowlanego ani nie bierze pod uwag´ przy
ocenie wytrzyma∏oÊci konstrukcji.
Mandat nie obejmuje schodów strychowych

Decyzja 98/89/WE
(Dz. Urz. WE L 29 z
03.02.1999)

ETAG 008 
Zestawy do
wykonywania
schodów
prefabrykowanych

11 EOTA No 11
(CONSTRUCT
98/267)

SamonoÊne przepuszczajàce Êwiat∏o zestawy da-
chowe (z wyjàtkiem zestawów na bazie szk∏a)

Kompletne pokrycia dachów umieszczane na rynku w postaci
zestawów. Sam materia∏ pokrycia sk∏ada si´ g∏ównie z jedno-
lub wielowarstwowych przepuszczajàcych Êwiat∏o elementów
polimerowych, lecz mo˝e zawieraç tak˝e elementy nieprzezro-
czyste. Pokrycia te mogà byç ca∏kowicie samonoÊne (np. prze-
krycia kopu∏owe) lub mogà wymagaç oparcia na profilach no-
Ênych; mogà te˝ byç ukszta∏towane w taki sposób, ˝e zawiera-
jà pionowe fragmenty.
Poza materia∏em pokrycia zestawy mogà zawieraç: izolacj´
cieplnà, profile, por´cze, ko∏nierze, ∏àczniki, taÊmy, uszczelki,
elementy zakrywajàce z∏àcza, elementy otworowe, kompo-
nenty systemów odprowadzenia wody deszczowej, wywietrz-
niki dachowe, rynny, rury spustowe itp., systemy dojÊcia na
dach, pomosty, stopnice, haki i kotwy zabezpieczajàce, ele-
menty odprowadzajàce ciep∏o i dym (bez urzàdzeƒ mecha-
nicznych), uszczelnienia, kleje, farby lub inne

Decyzja 98/600/WE
(Dz. Urz. WE L 287
z 24.10.1998)

ETAG 010
SamonoÊne
przepuszczajàce
Êwiat∏o zestawy
dachowe

13 EOTA No 13
(CONSTRUCT
97/259)

Zestawy zakotwieƒ i ci´gien do spr´˝ania konstrukcji

Uk∏ady ci´gien i zakotwieƒ oraz innych elementów do spr´˝a-
nia konstrukcji, wprowadzane na rynek w postaci zestawów.
Mogà sk∏adaç si´ np. z ci´gien (splotów, drutów, pr´tów), za-
kotwieƒ, ci´gie∏, tensorów, os∏onek kana∏ów, wyrobów do wy-

Decyzja 98/456/WE
(Dz. Urz. WE L 201
z 17.07.1998)

ETAG 013 
Zestawy zakotwieƒ
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14 EOTA No 14
(CONSTRUCT
98/292)

Lekkie kompozytowe drewnopochodne belki  i s∏upy

Lekkie kompozytowe belki i s∏upy wraz z belkami typu T, tzn.
konstrukcjami belkowo-p∏ytowymi, których co najmniej jeden
komponent konstrukcyjny wykonany jest z materia∏u drewno-
pochodnego. 
Mogà zawieraç kleje, zbrojenie, elementy mocujàce; mogà te˝
byç zabezpieczone przed ogniem i przed atakiem biologicznym.
Stosowane jako elementy noÊne konstrukcji budowlanych:
elementy konstrukcyjne szkieletów Êcian, dachów, stropów
i kratownic

Decyzja 99/92/WE
(Dz. Urz. WE L 29
z 03.02.1999)

ETAG 011 
Lekkie
kompozytowe
drewnopochodne
belki i s∏upy

1 2 3 4

pe∏niania kana∏ów, dodatkowego zbrojenia (pr´tów, drutów)
lub innych

i ci´gien do
spr´˝ania
konstrukcji 

16 EOTA No 16
(CONSTRUCT
98/311)

Wyroby stanowiàce przegrody ogniowe, uszczelnie-
nia przed ogniem oraz wyroby ogniochronne

Wyroby, których zadaniem jest:
— zabezpieczenie lub ograniczenie rozprzestrzeniania si´

ognia i dymu pomi´dzy elementami lub komponentami
budynku lub

— zachowanie przez okreÊlony czas integralnoÊci i w∏aÊciwo-
Êci izolacyjnych przejÊç lub nieciàg∏oÊci w elementach od-
dzieleƒ przeciwpo˝arowych.

Obejmujà one w szczególnoÊci:
— przegrody ogniowe formowane in situ (zaprawy, uszczel-

nienia/ masy uszczelniajàce, kity, pianki, elastomery, ˝ele),
— wst´pnie uformowane przegrody ogniowe (p∏yty, bloki, po-

duszki, worki, opaski, ko∏nierze, r´kawy),
— zestawy ww. wyrobów,
— uszczelnienia przejÊç i pustek liniowych,
— uszczelnienia mieszkowe,
— bariery szczelinowe,
— zamkni´cia przewodów,
— systemy przejÊç (kasety metalowe dla przejÊç kablowych).
P´czniejàce i niep´czniejàce przeciwogniowe pow∏oki ochron-
ne oraz inne wyroby ogniochronne:
— bierne,
— reaktywne.
Przeciwogniowe pow∏oki ochronne natryskiwane lub nano-
szone innymi sposobami (farby, cienkie pow∏oki z mas), któ-
rych zadaniem jest poprawa odpornoÊci ogniowej lub zabez-
pieczenie przed ogniem. Mandat obejmuje tak˝e inne wyroby
(ochrony biernej i reaktywne) s∏u˝àce tym samym celom,
w tym Êrodki stosowane do ochrony instalacji

Decyzja 99/454/WE
(Dz. Urz. WE L 178
z 14.07.1999)

15 EOTA No 15
(CONSTRUCT
98/307)

Zestawy do wykonywania budynków o konstrukcji
szkieletowej z drewna i budynków z bali

Elementy konstrukcyjne budynku, podstawowe elementy je-
go Êcian zewn´trznych wraz z izolacjà cieplnà i ok∏adzinami
wewn´trznymi

Decyzja 99/455/WE
(Dz. Urz. WE L 178
z 14.07.1999)

ETAG 007 
Zestawy do
wykonywania
budynków
o konstrukcji
szkieletowej
z drewna

ETAG 012 
Zestawy
do wykonywania
budynków z bali
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18 EOTA No 18
(CONSTRUCT
99/345)

Elementy warstwowo-˝ebrowe i warstwowe

Prefabrykowane p∏yty ˝ebrowe ze wspó∏pracujàcymi ok∏adzi-
nami z materia∏ów drewnopochodnych wraz z belkami typu T,
tj. konstrukcjami belkowo-p∏ytowymi.
Prefabrykowane noÊne p∏yty o konstrukcji skrzynkowej lub ˝e-
browej. Konstrukcja p∏yt wykonana jest z materia∏ów drewno-
pochodnych. W sk∏ad ok∏adzin mogà wchodziç  membrany,
wyroby do izolacji cieplnej, ∏àczniki, wzmocnienia. Ró˝ne
komponenty p∏yt mogà byç po∏àczone za pomocà kleju, gwoê-
dzi, wkr´tów.  P∏yty mogà byç zabezpieczone przed ogniem
i przed atakiem biologicznym.
Stosowane sà jako noÊne elementy budynków w Êcianach,
stropach i dachach. 

Kompozytowe p∏yty warstwowe

Kompozytowe p∏yty warstwowe, których ok∏adziny zewn´trz-
ne i wewn´trzne sà wykonane z materia∏ów organicznych, mi-
neralnych lub metalowych; p∏yty mogà zawieraç ram´ we-
wn´trznà lub rdzeƒ izolacyjny, mocowane co najmniej do jed-
nej z ok∏adzin.
P∏yty nie majà wp∏ywu na noÊnoÊç budynków, ale mogà wp∏y-
waç na sztywnoÊç konstrukcji. Sà stosowane do dachów, sufi-
tów, Êcian lub ok∏adzin Êciennych, zarówno wewnàtrz budyn-
ków, jak i do elementów obudowy

Decyzja
2000/447/WE
(Dz. Urz. WE L 180
z 19.07.2000)

ETAG 016
Kompozytowe
p∏yty warstwowe
cz. 1—2

1 2 3 4

17 EOTA No 17
(CONSTRUCT
99/339)

Trójwymiarowe p∏ytki  (kszta∏tki)  do gwoêdziowania

Ukszta∏towane fabrycznie trójwymiarowe metalowe p∏ytki
(kszta∏tki) do ∏àczenia wyrobów z drewna, z okreÊlonymi ∏àcz-
nikami. 
Stosowane jako ∏àczniki pomi´dzy noÊnymi elementami kon-
strukcji drewnianych w w´z∏ach p∏askich lub przestrzennych
oraz do ∏àczenia i mocowania konstrukcji lub elementów
drewnianych do podpór

Decyzja 98/638/WE
(Dz. Urz. WE L 268
z 01.10.1997)

ETAG 015
Trójwymiarowe
p∏ytki (kszta∏tki)
do gwoêdziowania

20 EOTA No 20
(CONSTRUCT
00/411)

Prefabrykowane systemy ociepleƒ (Vetures)

Mianem „Vetures” okreÊla si´ prefabrykowane zestawy do
izolacji cieplnej, stosowane do ocieplania Êcian zewn´trznych,
które przyczyniajà si´ tak˝e do zabezpieczenia Êcian murowa-
nych lub betonowych przed dzia∏aniem czynników atmosfe-
rycznych.
Zestaw sk∏ada si´ z trzech elementów: poszycia zewn´trzne-
go, warstwy izolacyjnej i okreÊlonego systemu zamocowaƒ.
Poszycie zewn´trzne jest zazwyczaj po∏àczone w jeden ele-
ment z p∏ytami materia∏u izolacji cieplnej i ma analogiczne
wymiary. Poszycie mo˝e byç zamocowane do p∏yt izolacyj-
nych przed dostarczeniem na budow´. Ocieplenie mocuje si´
mechanicznie bezpoÊrednio do konstrukcji Êciany za pomocà
elementów mechanicznych, takich jak ∏àczniki liniowe, wspor-
niki lub Êruby, wkr´ty lub kotwy, bez pozostawiania szczeliny
powietrznej

Decyzja
2001/308/WE
(Dz. Urz. WE L 107
z 18.04.2001)

19 EOTA No 19
(CONSTRUCT
00/409)

Z∏àcza dylatacyjne do mostów drogowych

Z∏àcza dylatacyjne mogà obejmowaç:
— zabudowane (przykryte) z∏àcza dylatacyjne,
— podatne z∏àcza dylatacyjne,
— z∏àcza dylatacyjne wsporników,
— podparte z∏àcza dylatacyjne,
— modularne z∏àcza dylatacyjne.

Decyzja
2001/19/WE
(Dz. Urz. WE L 5
z 10.01.2001)
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22 EOTA No 22
(CONSTRUCT
01/508)

Prefabrykowane obiekty budowlane (modu∏y) Decyzja
2003/728/WE
(Dz. Urz. UE L 262
z 14.10.2003)

1 2 3 4

21 EOTA No 21
(CONSTRUCT
01/508)

Zestawy siatek zapobiegajàcych obrywom skalnym Decyzja
2003/728/WE
(Dz. Urz. UE L 262 z
14.10.2003)

24 EOTA No 24
(CONSTRUCT
01/504)

Zestawy budynków o konstrukcji szkieletowej z betonu

Mandat obejmuje te wyroby wprowadzane w formie zestawu
na rynek, które sà wykonywane ze specjalnie zaprojektowa-
nych komponentów prefabrykowanych przemys∏owo. Kom-
ponenty zestawu mogà byç produkowane w postaci elemen-
tów betonowych lub ram konstrukcyjnych oraz jako komplet-
ne, prefabrykowane elementy budynków (z wyjàtkiem prefa-
brykowanych obiektów modu∏owych). 
Mandat niniejszy nie obejmuje budynków z pustaków betono-
wych.
Zestawy montowane sà zgodnie ze specjalnie zaprojektowa-
nymi rozwiàzaniami technicznymi z∏àczy i detali konstrukcyj-
nych.
Wyroby obudowy zewn´trznej: izolacja cieplna, ok∏adziny, po-
krycia dachowe, ok∏adziny wewn´trzne, okna i drzwi, schody,
wyk∏adziny lub inne mogà równie˝ wchodziç w sk∏ad zestawu. 
Instalacje i konstrukcje uzupe∏niajàce: fundamenty lub podwa-
liny nie sà obj´te mandatem.
Mandat obejmuje wy∏àcznie zestawy budynków o konstrukcji
szkieletowej z betonu, a nie ich komponenty wprowadzane na
rynek jako odr´bne wyroby budowlane

Decyzja
2003/728/WE
(Dz. Urz. UE L 262
z 14.10.2003)

23 EOTA No 23
(CONSTRUCT
01/507)

Wyroby do izolacj i  wodochronnej p∏yt mostowych,
nak∏adane w postaci p∏ynnej

Wyroby przeznaczone do stosowania wy∏àcznie do izolacji
wodochronnej p∏yt mostowych (ewentualnie zawierajàce war-
stwy ochronne).
Stosowane w postaci p∏ynnej wyroby wodochronne na bazie:
— bitumów,
— polimerów,
— ˝ywic,
— zapraw modyfikowanych polimerami.
Dostarczane wraz z warstwami podk∏adowymi, zbrojàcymi
i ochronnymi (na bazie membran bitumicznych lub polimero-
wych) oraz ewentualnie razem z elementami pomocniczymi
(roztwory gruntujàce, warstwy klejàce lub inne). 
Zestawy na bazie asfaltów ˝ywicznych nie sà obj´te niniej-
szym mandatem.
Mandat obejmuje wy∏àcznie zestawy do wykonywania izolacji
wodochronnej p∏yt mostowych, a nie ich komponenty wpro-
wadzane na rynek jako odr´bne wyroby budowlane

Decyzja
2003/722/WE
(Dz. Urz. UE L 260
z 11.10.2003)

25 EOTA No 25
(CONSTRUCT
01/505)

Zestawy budynków o konstrukcji szkieletowej z metalu

Mandat obejmuje te wyroby wprowadzane w formie zestawu
na rynek, które sà wykonywane  ze specjalnie zaprojektowa-
nych komponentów produkowanych przemys∏owo. Kompo-
nenty zestawu mogà byç produkowane w postaci elementów
metalowych lub ram konstrukcyjnych oraz jako kompletne,
prefabrykowane elementy budynków (z wyjàtkiem prefabry-
kowanych obiektów modu∏owych). 

Decyzja
2003/728/WE
(Dz. Urz. UE L 262
z 14.10.2003)
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26 EOTA No 26
(CONSTRUCT
01/506)

Zestawy budynków ch∏odniczych i obudowy ch∏odni

Mandat obejmuje te produkowane przemys∏owo zestawy,
wprowadzane na rynek w postaci zestawów do wykonywania
budynków lub obudowy, które wykonywane sà ze specjalnie
zaprojektowanych i prefabrykowanych elementów produko-
wanych seryjnie.
Zestawy montowane sà zgodnie ze specjalnie zaprojektowa-
nymi rozwiàzaniami technicznymi z∏àczy i detali konstrukcyj-
nych. Wyposa˝enie techniczne (np. system ch∏odzenia) nie
jest obj´te mandatem.
Zestawy obejmujà co najmniej p∏yty Êcienne i sufitowe, umo˝-
liwiajàce ca∏kowità obudow´ pomieszczenia, oraz mogà
ewentualnie zawieraç elementy lub ramy noÊne (zestawy bu-
dynków).
Elementy konstrukcyjne zestawu budynków mogà byç produ-
kowane jako elementy, ramy konstrukcyjne lub ca∏kowicie
prefabrykowane elementy budowlane.
Zestawy przeznaczone sà do stosowania w ustalonych warun-
kach, okreÊlonych przez przedzia∏y temperatur

Decyzja
2003/728/WE  
(Dz. Urz. UE L 262
z 14.10.2003)

1 2 3 4

Zestawy montowane sà zgodnie ze specjalnie zaprojektowa-
nymi rozwiàzaniami technicznymi z∏àczy i detali konstrukcyj-
nych.
Wyroby obudowy zewn´trznej, takie jak: izolacja cieplna, ok∏a-
dziny, pokrycia dachowe, ok∏adziny wewn´trzne, okna i drzwi,
schody, wyk∏adziny itp. mogà równie˝ wchodziç w sk∏ad ze-
stawu. 
Instalacje i konstrukcje uzupe∏niajàce: fundamenty lub podwa-
liny nie sà obj´te mandatem.
Mandat obejmuje wy∏àcznie zestawy budynków o konstrukcji
szkieletowej z metalu, a nie ich komponenty wprowadzane na
rynek jako odr´bne wyroby budowlane

28 EOTA No 28
(CONSTRUCT
02/545, rev.3)

Zestawy do wykonywania ok∏adzin Êcian zewn´trznych

Zestawy ok∏adzin Êcian zewn´trznych stosowane sà do zabez-
pieczania Êcian murowanych i betonowych, Êcian o konstruk-
cji szkieletowej z drewna lub metalu przed dzia∏aniem czynni-
ków atmosferycznych. Mogà one poprawiaç tak˝e izolacyj-
noÊç cieplnà.
Ok∏adziny Êcian zewn´trznych sk∏adajà si´ z zewn´trznego po-
szycia, mechanicznie przymocowanego do podkonstrukcji za-
mocowanej do Êciany zewn´trznej nowego lub modernizowa-
nego budynku. Poszycie i elementy mocujàce dostarczane sà
razem na budow´ jako zestaw. 
Cz´Êcià zestawu mo˝e byç tak˝e podkonstrukcja, warstwa izo-
lacji cieplnej i ich zamocowania. Poszycie jest klejone lub mo-
cowane mechanicznie do podkonstrukcji za pomocà ∏àczni-
ków liniowych, wsporników lub Êrub, wkr´tów i kotew. Szcze-
lina powietrzna pomi´dzy poszyciem i warstwà izolacji ciepl-
nej posiada mo˝liwoÊç odprowadzania skroplonej pary i wo-
dy i mo˝e byç wentylowana lub niewentylowana.
Mandat obejmuje wy∏àcznie ok∏adziny Êcian zewn´trznych
w formie zestawów, a nie ich komponenty wprowadzane na
rynek jako odr´bne wyroby budowlane

Decyzja
2003/640/WE
(Dz. Urz. UE L 226
z 10.09.2003)

27 EOTA No 27
(CONSTRUCT
02/544, rev.3)

Sworznie do z∏àczy konstrukcyjnych

Przeznaczone do stosowania w obiektach budowlanych,
umo˝liwiajàce przesuni´cia pomi´dzy ∏àczonymi elementami
(pomi´dzy p∏ytami lub pomi´dzy p∏ytami a Êcianami) 

Decyzja
2003/639/WE
(Dz. Urz. UE L 226
z 10.09.2003)
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29 EOTA No 29
(CONSTRUCT
02/546, rev. 2)

Wyroby do izolacj i  przeciwwodnych pomieszczeƒ
mokrych

Pokrycia wodochronne do Êcian i pod∏óg pomieszczeƒ mo-
krych
Pokrycia wodochronne obejmujà zestawy do pod∏óg i Êcian
wewn´trznych pomieszczeƒ mokrych. Wymienione pokrycia
sà stosowane na wewn´trznych powierzchniach pod∏óg lub
Êcian pomieszczeƒ mokrych pod podk∏adem pod∏ogowym lub
pod tynkiem, np. pod p∏ytkami ceramicznymi.
Zestawy mogà byç dostarczane w postaci jedno- lub wielo-
sk∏adnikowych p∏ynnych pow∏ok, niekiedy wraz z klejami, za-
czynami, podk∏adami gruntowymi itd., a tak˝e bezspoinowy-
mi pow∏okami, takimi jak: systemy malarskie, poliester zbro-
jony, w∏ókno szklane, poliuretan lub ˝ywica epoksydowa.
Pokrycia mogà byç dostarczane w formie elastycznych arku-
szy z po∏àczeniami zgrzewanymi. Arkusze mogà byç elastycz-
ne (bitumiczne, elastomerowe lub inne), a tak˝e jako zestawy
naturalnych p∏yt wodoszczelnych wraz z taÊmami z∏àczy.
Zestawy obejmujà towarzyszàce komponenty wyszczególnio-
ne przez wnioskodawc´, takie jak siatki zbrojàce, maty lub
w∏ókna u˝ywane w ca∏ym systemie lub tylko w naro˝ach i za-
g∏´bieniach, a tak˝e materia∏y dodatkowe do zgrzewania,
szczeliwa do po∏àczeƒ i ewentualne zbrojenia do przejÊç wpu-
stów lub inne.
Rury i ich wpusty pod∏ogowe nie wchodzà w sk∏ad niniejsze-
go zestawu.
Mandat nie obejmuje ekstremalnych warunków u˝ytkowania,
takich jak baseny, zastosowania na zewnàtrz (balkony, tarasy)
lub systemy uszczelnieƒ zabezpieczajàcych przed zanieczysz-
czeniem wód pitnych i wód gruntowych

Decyzja
2003/655/WE
(Dz. Urz. UE L 231
z 17.09.2003)

ObjaÊnienie:

ETAG — Wytyczne do europejskich aprobat technicznych.


