
OBAC
Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.

44-121 Gliwice, ul. Łabędzka 21

Załącznik Nr 1
do certyfikatu Nr OBAC/0185/CB/17

Nazwa i adres 
posiadacza certyfikatu:

PGE Ekoserwis Sp. z o.o. 
PI. Staszica 30 
50-222 Wrocław

Nazwa i adres 
producenta:

Nazwa wyrobu:

Typ (odmiany):

Opis zmian/rozszerzenia:
-  Zmiana nazwy spółki z
-  Aktualizacja Instrukcji Be11

-.-Staszica 30
50-222 Wrocław

i Sp. z o.o.

e spoiwo górnicze

Ekoserwis Sp. z o.o. na PGE Ekc 
cznego Stosc

pewniono poprzi
Mineralne spoi

is Sp. z o.o 
nicznej

zmiany nazwy spółki z EDF Ekoserwis Sp. z o.o. na PGE Ekoserwis Sp. z o.o.
M  ■  A

Spełnienie podstawowych wymogów bezpi
-  Procedurą Oceny Wyrobu PB- OBAC/50.

.rty Charakterystyki wynikająca z

odność z:
cze, uwzględniającą m.in. postanowienia

Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „Prawo genlogiozne-f-gornicze" ^tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1131) oraz 
wymaganiami zawartymi w aktach wykonawczych wydanych z delegacji tej ustawy, a w
w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w 
prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017 poz

Poufny raport z oceny wyrobu: OBAC/0185.

szczególności
płowych wymagań dotyczących

Dokumentacja zmian:
-  Dokumentacja techniczna mineralnego spoiwa górniczego UTEX-5 (znak DT5/U5/2018). Opracowanie: PGE 

Ekoserwis Sp. z o.o. Aktualizacja: 01.02.2018 r.
-  Instrukcja Bezpiecznego Stosowania mineralnego spoiwa górniczego UTEX-5 (znak IS5/U5/2018). Opracowanie: PGE 

Ekoserwis Sp. z o.o. Aktualizacja: 01.02.2018 r.
-  Karta Charakterystyki Mineralne Spoiwo Górnicze „UTEX-5” KCH/U5. Edycja 16 z dnia 17.01.2018 r. Opracowanie: 

PGE Ekoserwis Sp. z o.o.

Niniejszy załącznik stanowi integralną część certyfikatu Nr OBAC/0185/CB/17 i może być stosowany wyłącznie z nim.

Załącznik jest ważny w okresie od 07.02.2018 do 17.07.2020 i dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu (ów) posiadających 
identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do oceny wzór (wzory) i odpowiadające wymogom określonym 
powyżej.

Kierownik

Gliwice, 07 lutego 2018 r.

Jednostki Certyfikujjącej

mgr Piotr Tarnawski
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OBAC
Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.

44-121 Gliwice, ul. Łabędzka 21
CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nr OBAC/0185/CB/17
Nazwa i adres 
posiadacza certyfikatu:

Nazwa i adres 
producenta:

Nazwa wyrobu:

Typ (odmiany): 

Parametry techniczne:

(Przedłużenie certyfikatu Nr OBAC/0290/CB/14)

EDF Ekoserwis Sp. z o.o.
PI. Staszica 30 
50-222 Wrocław

EDF Ekoserwis Sp. z o.o.
PI. Staszica 30

Zgodi^^^B istrukcja BezjMga^Rgo Stosowania mpieralnego spoiwa górniczego 
UTEX-5 (zn|ak IS4/U5/2)j7). IfDF Ekoserwis Sp/z o.o.

Spełnienie podstawowych
-  Procedurą Oceny Wyro 

Lista wy z dnia 9 czerwca 
wymaganiami zawartymi 
w Rozporządzeniu Ministra E 
prowadzenia ruchu podziemnych'

Poufny raport z oceny wyrobu: OBA'

rzez zgodność z:
Ćmiczj^Eiwzględniającą m.in. postanowienia 

(tekstjgednolity Dz.U. 2016 poz. 1131) oraz 
z .dc^gacji tej ustawy, a w szczególności 
sBfflyie szczegółowych wymagań dotyczących

P « r l l 8 ) .

Zgodnie ze sprawozdaniem z badań:
-  Numer B/140/06/17 z dnia 26.06.2017 r.1
-  Numer B/141/06/17 z dnia 26.06.2017 r.
-  Numer 534.1/SC-l/l7 z dnia 21.06.2017 r.
-  Numer BCR/2/129/2017z dnia 09.06.2017 r.
-  Aneks (uaktualnienie) dotyczący oceny toksyczności i szkodliwości Mineralnego spoiwa górniczego UTEX-5 Śląski 

Uniwersytet Medyczny Katedra i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej. Zabrze, lipiec 2017 r.

Zgodnie z dokumentacją: wg wykazu na stronie 2/2

Certyfikat jest ważny w okresie od 18.07.2017 do 17.07.2020 i dotyczy wyłącznie egzemplarzy wyrobu (ów) posiadających 
identyczne właściwości (parametry) jak przedstawiony do oceny wzór (wzory) i odpowiadające wymogom określonym 
powyżej. Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji „OBAC” w Gliwicach wydając niniejszy Certyfikat nie bierze 
odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i pokrewnych.

Gliwice, 17 lipca 2017 r. 

Druk OBAC/PO-1/F8
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OBAC
Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o.

44-121 Gliwice, ul. Łabędzka 21
CERTYFIKAT

uprawniający do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa

Nr OBAC/0185/CB/17
(Przedłużenie certyfikatu Nr OBAC/0290/CB/14)

1. Dokumentacja:
1.1. Dokumentacja Techniczna mineralnego spoiwa górniczego UTEX-5 (znak DT4/U5/2017). EDF Ekoserwis Sp. z o.o.
1.2. Instrukcja Bezpiecznego Stosowania mineralnego spoiwa górniczego UTEX-5 (znak IS4/U5/2017). EDF Ekoserwis 

Sp. z o.o.
1.3. Karta Charakterystyki Mineralne Spoiwo Górnicze „UTEX-5” KCH/U5. EDF Ekoserwis Sp. z o.o. Edycja 14. Data 

aktualizacji: 05.12.201 (

2. Warunki stosowanra erobu: R
2 . 1.

2.2.

2.3.

2.4.

Mineralne spoiwoigórnicze UTEX-5 pi 
zakładach górnicJSi wydobywającyc Łvegiel kamienny, w 
wybuchem gazu i^Bsniu A i B zagroź vybuchem p w  wę; 
Należy przestrzeg^B^arunków podarych w Instrukcji B«pie 
UTEX-5 (znak IS4/U®pl7) EDF E k o ||k  i J ^ ^ ^
W czasie użytkowania^ffineralnego s p ^ /a  górniczego UT 
środków profilaktycznych zam icszczi Charaki
certyfikatu.
O wprowadzeniu jakichkoll 
UTEX-5 zmieniających jeg5 
Ośrodek Badań, Atestacji i 
ponownych badań.

i i nie metanowych podziemnych 
bpniu „a”, „b” i „c” zagrożenia

„wama w metanom 
ieszczeniach o| 

owego.
nego S tosow ny  mineralnego spoiwa górniczego 
nej przez producenta.
użytkowny®?a obowiązek ścisłego przestrzegania 
rystyki przywołanej w punkcie 1.3 niniejszego

: zmian dol|umentacji technicznej przoMBiotowego mineralnego spoiwa górniczego 
grame K  tedhniczn^^j^unkiPkstj^Kacyjne należy bezzwłocznie powiadomić 

fikicji OBAC jako autora niikąjszego certyfikatu, w celu przeprowadzenia
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