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την επωνυμία του παραγωγού
τα 2 τελευταία ψηφία του έτους λήψης
της σήμανσης
τη δήλωση των χαρακτηριστικών του προϊόντος
βάσει των ευρωπαϊκών τεχνικών προτύπων και
τον χαρακτηριστικό αριθμό του αναγνωρισμένου
οργανισμού
τον αριθμό του πιστοποιητικού συμμόρφωσης
(εφόσον απαιτείται π.χ. στα κονιάματα τοιχοποιίας).

Η σήμανση
στο προϊόν,
δηλωνεται με:

Προϊόντα
με σήμανση
Τα προϊόντα που έχουν σήμανση και
διατίθενται σε σακιά φέρουν υποχρεωτικά και
τη σήμανση στη συσκευασία.
Εάν είναι σε χύδην μορφή τότε το
αναγράφεται υποχρεωτικά στα παραστατικά
που το συνοδεύουν.
Επίσης η ένδειξη φαίνεται στα τιμολόγια
και στα ενημερωτικά φυλλάδια του προϊόντος.
Για κάθε προϊόν με ο αγοραστής πρέπει
να ζητά αποδεικτικά στοιχεία
πιστοποίησης από το προμηθευτή
και τη “Δήλωση Συμμόρφωσης”.
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Τα έτοιμα ξηρά κονιάματα
Intermix προσφέρουν Αξία !

Η Intermix
διαθέτει προϊόντα
με σήμανση
θέλοντας να είναι πάντα πρωτοπόρα
στην προσφορά αξίας στους πελάτες της
και ο προτιμητέος προμηθευτής του κατασκευαστή.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ



Να δημιουργήσει εναρμονισμένο σύστημα
γενικών κανόνων στον κατασκευαστικό κλάδο
Να εφαρμόζει κοινούς κανόνες για τις
δημόσιες συμβάσεις
Να εποπτεύει και να διασφαλίζει
τη διαφάνεια της αγοράς
Να προσφέρει πρόσβαση στην κοινή αγορά
της Ε.Ε. σε όσο το δυνατόν περισσότερους
πιστοποιημένους παραγωγούς

Ο ΕΛΟΤ είναι ο μόνος
κοινοποιημένος φορέας της
Ελλάδας από το Υπουργείο
Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση για τα δομικά προϊόντα.

Φορέας
Πιστοποίησης

H σήμανση είναι υποχρεωτική
από το 2006 για τις περισσότερες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα δομικά προϊόντα που
κυκλοφορούν στην αγορά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά
σήμανση , σύμφωνα με την
Κοινοτική Οδηγία 89/106,
όπως τροποποιήθηκε
από την 93/68/ΕΟΚ.

Βασικοί Στόχοι
τησ πιστοποιησησ

Σήμανση

Οι απαιτήσεις σημανσησ
διαφέρουν ανάλογα
με το τυπο
του δομικού υλικού
Η πιστοποίηση έτοιμων κονιαμάτων τοιχοποιίας,
απαιτεί Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου,
( από τον ΕΛΟΤ) το οποίο διαθέτει η A.E. Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ
για τη μονάδα παραγωγής των κονιαμάτων
της INTERMIX στην Ελευσίνα.

Η πιστοποίηση έτοιμων κονιαμάτων για επιχρίσματα
(κλασικοί σοβάδες δύο στρώσεων και νέου τύπου μίας
στρώσης) και για πληρώσεις δαπέδων, απαιτεί
τον έλεγχο από τον παραγωγό και τη δήλωση-δέσμευση
του παραγωγού ότι συμμορφώνεται με τα αντίστοιχα
Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Εφαρμογή
υποχρεωτικής
σήμανσης
στα ξηρά
κονιάματα

Βασική διαφορά
σήμανσης και
πιστοποίησης
ISO 9001-2000
Η πιστοποίηση παραγωγού με ISO 9001 δηλώνει
ότι το σύστημα ποιότητάς του συμμορφώνεται
με τις απαιτήσεις του προτύπου 9001.
Επομένως εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα στην παραγωγή.

Το προσφέρει επιπλέον εγγύηση στον πελάτη ότι
το προϊόν παράγεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις
των προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μετά την αναμενόμενη έκδοση της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης, οι κατασκευαστές οικοδομών
θα υποχρεούνται να προμηθεύονται δομικά προϊόντα
για χτίσιμο, επιχρίσματα και πληρώσεις δαπέδων με
σήμα , είτε είναι έτοιμα ξηρά κονιάματα είτε
πρώτες ύλες που απαιτούνται για επί τόπου παραγωγή.

Κατασκευαστές που επιθυμούν τη σιγουριά
της ασφάλειας και της απόδοσης των δομικών υλικών
που χρησιμοποιούν, προτιμούν να χρησιμοποιούν
τα ξηρά κονιάματα Intermix, τα πρώτα που φέρουν
το σήμα ακόμη και πριν την έκδοση της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης.

O ρόλος
της σήμανσης
ΣΤΗΝ Κατασκευαστική
Αγορά


