
Zmiany etykiet

Obowiązkiem importera, dystrybutora lub upoważnionego 
przedstawiciela jest upewnienie się, że kupowane 
i sprzedawane przez niego produkty są zgodne z 
przepisami CPR i co za tym idzie właściwie oznakowane 
Nasze opakowania będą oklejane etykietami zgodnymi 
z rozporządzeniem PE nr 305/2011 i będą zawierały 
bardziej precyzyjne informacje, aby zapewnić ich jasność 
i zrozumienie.

Przykład: Produkt objęty ETA

ABR 105-R

EA
N

 P
C

E:

PCS: 50 ABR 105-R PCS: 50

Intended use:
Refer to ETA-06/0106

Essential Requirements:
Refer to ETA-06/0106

ETA-06 /0106
ETAG015

ETA-06/0106
ETAG015

07 07

A = 90 mm
B = 105 mm
c = 105 mm

Produced by a Certified Manufacturing Plant of Simpson 
Strong-Tie. Contact information www.strongitie.eu
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Reinforced Angle Bracket

Nr deklaracji 
Właściwości 
użytkowych 
(doP dostępna 
na życzenie)

Nr art. Simpson Strong-
tie i opis produktu

oznaczenie CE i numer jednost-
ki notyfikowanej audytującej 
procedury zakładowej kontroli 
Produkcji.

techniczny doku-
ment odniesienia dla 
danego produktu

Informacja o 
zamierzonym 
zastosowaniu 
wyrobu i jego 
zasadniczych 
charakterystyk

Nr certyfi-
katu zakładowej 
kontroli Pro-
dukcji

rok w którym 
Simpson Strong-
tie pierwszy raz 
oznaczył produkt 
CE (dwie ostatnie 
cyfry roku)

www.strongtie.eu

  bEzPIECzEŃStWo
Simpson zawsze angażował się w budowanie konstrukcji, które są 
wytrzymalsze i bezpieczniejsze.

  zGodNoŚĆ
jako producent jesteśmy prekursorem znakowania CE złączy do konstrukcji 
drewnianych. Nasz kapitał finansowy i wiedza techniczna umożliwiają nam 
pełnić rolę lidera rynku budowlanego w wypełnianiu standardów oraz zaleceń 
normowych w całej Europie. Większość naszych produktów przewyższa te 
standardy.

  jakoŚĆ
Przez ponad 50 lat skupiamy się na jakości i właściwościach użytkowych, 
przejrzystości i możliwości odtworzenia historii produkcji naszych produktów. 
Naszej Europejskie Laboratorium badawcze certyfikowane zgodnie z EN ISo/
IEC 17025:2005 jest dla Was dodatkową gwarancją i pokazuje jak ważne jest 
dla nas badanie właściwości naszych produktów.

  badaNIa I rozWÓj
Nieustannie angażujemy duże zasoby na badania i rozwój i to zaangażowanie 
rośnie każdego dnia. rozwijamy innowacyjne pomysły, z których to właśnie 
Wy będziecie w pierwszej kolejności czerpać korzyści.

  rzEtELNoŚĆ
Wybierając produkty Simpson Strong-tie możesz być pewien wypełniania 
obowiązków wprowadzanych przez CPr.

W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 865 22 00

Rozporządzenie
o Wyrobach
Budowlanych

obowiązujące od  
1 lipca 2013

zobowiązania
Simpson Strong - tie
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rozPorządzENIE o WyrobaCh budoWLaNyCh 305/2011 (CPr)
z dniem 1 lipca 2013 Rozporządzenie o wyrobach budowlanych 305/2011 
(CPR) zastąpi Dyrektywę o wyrobach budowlanych 89/106 (CPD) i wprowadzi 
obowiązek znakowania CE wszystkich wyrobów budowlanych objętych zharmo-
nizowanymi Europejskimi Normami i ETA we wszystkich krajach członkowskich

załoŻENIa CPr
Poza narzędziami wprowadzonymi przez CPd 89/106/EWG, rozporządzenie o 
wyrobach budowlanych 305/2011 (CPr) określa obowiązki dla uczestników na 
każdym szczeblu łańcuch dostaw wraz z dokładnymi i bardziej transparentnymi 
procedurami mającymi na celu zniesienie barier technicznych w obrocie wyro-
bami budowlanymi.
Główne założenia:
• zharmonizowanie metod oceny i badań
•  ustalenie wspólnych zasad dotyczących przekazywania 

informacji o właściwościach użytkowych wyrobów budowlanych 
• zapewnienie zasad działania jednostek 

akredytowanych przez Eu do badań i certyfikowania
• umozliwienie znakowania CE produktów

oznakowanie CE jest paszportem, 
który umożliwia wprowadzenie do 
obrotu produktu w każdym kraju 
członkowskim unii Europejskiej.

od 1 lipca 2013 oznaczenie CE 
zapewni, że produkt spełnia wyma-
gania rozporządzenia o wyrobach 
budowlanych (Construction Product 
regulation 305/2011 - CPr) i opi-
suje 7 zasadniczych Charakterystyk 
dla konstrukcji.

Nośność i stateczność

bezpieczeństwo pożarowe

higiena, zdrowie i środowisko

bezpieczeństwo użytkowania

ochrona przed hałasem

oszczędność energii i izolacyjność 
cieplna
zrównoważone wykorzystanie za- 
sobów naturalnych

Z dniem 1 lipca 2013 
CPR będzie prawem 
wiążącym w każdym 
kraju członkowskim 
Unii Europejskiej

oboWIązkI PodMIotÓW GoSPodarCzyCh

z dniem 1 lipca 2013 wyrobom budowla-
nym wprowadzonym do obrotu i objętymi 
zharmonizowanymi Europejskimi Normami 
(hEN) lub Eta musi towarzyszyć deklaracja 
Właściwości użytkowych (doP). doP jest 
kluczowym elementem w przepisach CPr, 
który umożliwia znakowanie wyrobu CE.
Producent, importer lub dystrybutor bierze 
prawną odpowiedzialność za zgodność 
wyrobu budowlanego z właściwościami 
określonymi w DoP.
Wraz z specyfikacją techniczną doP podaje 
wszelkie informacje (nośność, charakterys-
tyki...) pozwalające określić czy dany wy-
rób spełnia odpowiednie przepisy w kraju 
członkowskim na rynku, którego wyrób ma 
być wprowadzony.

dEkLaraCja WłaŚCIWoŚCI uŻytkoWyCh

deklaracje Właściwości użytkowych w wersji 
elektronicznej można pobrać z naszej strony 
internetowej lub otrzymać kontaktując się z 
nami telefonicznie: 22 865 22 00

www.strongtie.eu

ProduCENt
IMPortEr
lub
dyStrybutor

zMIaNy W ProCEdurzE zNakoWaNIa 
Do 30 czerwca 2013 

         dyrektywa o wyrobach budowlanych 89/106
Po 1 lipca 2013 

rozporządzenie o wyrobach bud. 305/2011

Wyroby objęte 
normami hEN Wyroby nie objęte normami hEN Wyroby objęte 

normami hEN
Wyroby nie objęte 

normami hEN

doC
deklaracja
zgodności

Itt
Wstępna badania 
typu

hEN
zharmonizowana 
Europejska norma

CuaP
Wspólna wykładnia 
procedur oceny

Eta
Europejska
aprobata 
technicza

doC
deklaracja
zgodności

EtaG
Wytyczne do 
Europejskiej
aprobaty
technicznej

Ead
Europejski
dokument oceny

Eta
Europejska 
ocena
techniczna

doP
deklaracja
właściwości
użytkowych

doP
deklaracja
właściwości
użytkowych

hEN
zharmonizowana 
Europejska norma

Itt
Wstępna badania 
typu

Nowe Rozporządzenie (CPR) nakłada 
obowiązki na wszystkie podmioty 
uczestniczące w łańcuchu dostaw*.
Mając na celu zapewnienie rzetel-
nego przepływu informacji od źródła 
do końcowego użytkownika CPr 
wprowadza obowiązki, których CPd nie 
zawierała. Pod groźbą konsekwencji 
prawnych podmioty uczestniczące w 
łańcuchu dostaw są zobowiązane do:

 zapewnienia oznakowania CE wyrobu  
i załączenia odpowiedniej dokumentacji.

 zapewnienia, że producent wypełnia 
przepisy i wymagania CPr

 zapewnienia, że wyrób zachowuje 
zgodność z doP podczas składowania i 
dystrybucji

 Przekazania odpowiedniej dokumen-
tacji przy sprzedaży wyrobu.

 zapewnienia wszystkich niezbędnych 
informacji w razie żądania przez 
upoważniony krajowy organ nadzoru 
*Podmioty gospodarcze są określone jako producent, impor-
ter, dystrybutor lub upoważniony przedstawiciel.

zMIaNy W oboWIązkaCh
PodMIotÓW GoSPodarCzyCh

uwaga: wszystkie istniejące Europejskie aprobaty techniczne opublikowane zgodnie z CPd zachowują ważność i zgodność z CPr 
do upłynięcia daty ich ważności.

Co ulegnie zmianie ?oznakowanie
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Zmiany etykiet

Obowiązkiem importera, dystrybutora lub upoważnionego 
przedstawiciela jest upewnienie się, że kupowane 
i sprzedawane przez niego produkty są zgodne z 
przepisami CPR i co za tym idzie właściwie oznakowane 
Nasze opakowania będą oklejane etykietami zgodnymi 
z rozporządzeniem PE nr 305/2011 i będą zawierały 
bardziej precyzyjne informacje, aby zapewnić ich jasność 
i zrozumienie.

Przykład: Produkt objęty ETA

ABR 105-R

EA
N

 P
C

E:

PCS: 50 ABR 105-R PCS: 50

Intended use:
Refer to ETA-06/0106

Essential Requirements:
Refer to ETA-06/0106

ETA-06 /0106
ETAG015

ETA-06/0106
ETAG015

07 07

A = 90 mm
B = 105 mm
c = 105 mm

Produced by a Certified Manufacturing Plant of Simpson 
Strong-Tie. Contact information www.strongitie.eu
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Reinforced Angle Bracket

Nr deklaracji 
Właściwości 
użytkowych 
(doP dostępna 
na życzenie)

Nr art. Simpson Strong-
tie i opis produktu

oznaczenie CE i numer jednost-
ki notyfikowanej audytującej 
procedury zakładowej kontroli 
Produkcji.

techniczny doku-
ment odniesienia dla 
danego produktu

Informacja o 
zamierzonym 
zastosowaniu 
wyrobu i jego 
zasadniczych 
charakterystyk

Nr certyfi-
katu zakładowej 
kontroli Pro-
dukcji

rok w którym 
Simpson Strong-
tie pierwszy raz 
oznaczył produkt 
CE (dwie ostatnie 
cyfry roku)

www.strongtie.eu

  bEzPIECzEŃStWo
Simpson zawsze angażował się w budowanie konstrukcji, które są 
wytrzymalsze i bezpieczniejsze.

  zGodNoŚĆ
jako producent jesteśmy prekursorem znakowania CE złączy do konstrukcji 
drewnianych. Nasz kapitał finansowy i wiedza techniczna umożliwiają nam 
pełnić rolę lidera rynku budowlanego w wypełnianiu standardów oraz zaleceń 
normowych w całej Europie. Większość naszych produktów przewyższa te 
standardy.

  jakoŚĆ
Przez ponad 50 lat skupiamy się na jakości i właściwościach użytkowych, 
przejrzystości i możliwości odtworzenia historii produkcji naszych produktów. 
Naszej Europejskie Laboratorium badawcze certyfikowane zgodnie z EN ISo/
IEC 17025:2005 jest dla Was dodatkową gwarancją i pokazuje jak ważne jest 
dla nas badanie właściwości naszych produktów.

  badaNIa I rozWÓj
Nieustannie angażujemy duże zasoby na badania i rozwój i to zaangażowanie 
rośnie każdego dnia. rozwijamy innowacyjne pomysły, z których to właśnie 
Wy będziecie w pierwszej kolejności czerpać korzyści.

  rzEtELNoŚĆ
Wybierając produkty Simpson Strong-tie możesz być pewien wypełniania 
obowiązków wprowadzanych przez CPr.

W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 865 22 00

Rozporządzenie
o Wyrobach
Budowlanych

obowiązujące od  
1 lipca 2013

zobowiązania
Simpson Strong - tie
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rozPorządzENIE o WyrobaCh budoWLaNyCh 305/2011 (CPr)
z dniem 1 lipca 2013 Rozporządzenie o wyrobach budowlanych 305/2011 
(CPR) zastąpi Dyrektywę o wyrobach budowlanych 89/106 (CPD) i wprowadzi 
obowiązek znakowania CE wszystkich wyrobów budowlanych objętych zharmo-
nizowanymi Europejskimi Normami i ETA we wszystkich krajach członkowskich

załoŻENIa CPr
Poza narzędziami wprowadzonymi przez CPd 89/106/EWG, rozporządzenie o 
wyrobach budowlanych 305/2011 (CPr) określa obowiązki dla uczestników na 
każdym szczeblu łańcuch dostaw wraz z dokładnymi i bardziej transparentnymi 
procedurami mającymi na celu zniesienie barier technicznych w obrocie wyro-
bami budowlanymi.
Główne założenia:
• zharmonizowanie metod oceny i badań
•  ustalenie wspólnych zasad dotyczących przekazywania 

informacji o właściwościach użytkowych wyrobów budowlanych 
• zapewnienie zasad działania jednostek 

akredytowanych przez Eu do badań i certyfikowania
• umozliwienie znakowania CE produktów

oznakowanie CE jest paszportem, 
który umożliwia wprowadzenie do 
obrotu produktu w każdym kraju 
członkowskim unii Europejskiej.

od 1 lipca 2013 oznaczenie CE 
zapewni, że produkt spełnia wyma-
gania rozporządzenia o wyrobach 
budowlanych (Construction Product 
regulation 305/2011 - CPr) i opi-
suje 7 zasadniczych Charakterystyk 
dla konstrukcji.

Nośność i stateczność

bezpieczeństwo pożarowe

higiena, zdrowie i środowisko

bezpieczeństwo użytkowania

ochrona przed hałasem

oszczędność energii i izolacyjność 
cieplna
zrównoważone wykorzystanie za- 
sobów naturalnych

Z dniem 1 lipca 2013 
CPR będzie prawem 
wiążącym w każdym 
kraju członkowskim 
Unii Europejskiej

oboWIązkI PodMIotÓW GoSPodarCzyCh

z dniem 1 lipca 2013 wyrobom budowla-
nym wprowadzonym do obrotu i objętymi 
zharmonizowanymi Europejskimi Normami 
(hEN) lub Eta musi towarzyszyć deklaracja 
Właściwości użytkowych (doP). doP jest 
kluczowym elementem w przepisach CPr, 
który umożliwia znakowanie wyrobu CE.
Producent, importer lub dystrybutor bierze 
prawną odpowiedzialność za zgodność 
wyrobu budowlanego z właściwościami 
określonymi w DoP.
Wraz z specyfikacją techniczną doP podaje 
wszelkie informacje (nośność, charakterys-
tyki...) pozwalające określić czy dany wy-
rób spełnia odpowiednie przepisy w kraju 
członkowskim na rynku, którego wyrób ma 
być wprowadzony.

dEkLaraCja WłaŚCIWoŚCI uŻytkoWyCh

deklaracje Właściwości użytkowych w wersji 
elektronicznej można pobrać z naszej strony 
internetowej lub otrzymać kontaktując się z 
nami telefonicznie: 22 865 22 00

www.strongtie.eu

ProduCENt
IMPortEr
lub
dyStrybutor

zMIaNy W ProCEdurzE zNakoWaNIa 
Do 30 czerwca 2013 

         dyrektywa o wyrobach budowlanych 89/106
Po 1 lipca 2013 

rozporządzenie o wyrobach bud. 305/2011

Wyroby objęte 
normami hEN Wyroby nie objęte normami hEN Wyroby objęte 

normami hEN
Wyroby nie objęte 

normami hEN

doC
deklaracja
zgodności

Itt
Wstępna badania 
typu

hEN
zharmonizowana 
Europejska norma

CuaP
Wspólna wykładnia 
procedur oceny

Eta
Europejska
aprobata 
technicza

doC
deklaracja
zgodności

EtaG
Wytyczne do 
Europejskiej
aprobaty
technicznej

Ead
Europejski
dokument oceny

Eta
Europejska 
ocena
techniczna

doP
deklaracja
właściwości
użytkowych

doP
deklaracja
właściwości
użytkowych

hEN
zharmonizowana 
Europejska norma

Itt
Wstępna badania 
typu

Nowe Rozporządzenie (CPR) nakłada 
obowiązki na wszystkie podmioty 
uczestniczące w łańcuchu dostaw*.
Mając na celu zapewnienie rzetel-
nego przepływu informacji od źródła 
do końcowego użytkownika CPr 
wprowadza obowiązki, których CPd nie 
zawierała. Pod groźbą konsekwencji 
prawnych podmioty uczestniczące w 
łańcuchu dostaw są zobowiązane do:

 zapewnienia oznakowania CE wyrobu  
i załączenia odpowiedniej dokumentacji.

 zapewnienia, że producent wypełnia 
przepisy i wymagania CPr

 zapewnienia, że wyrób zachowuje 
zgodność z doP podczas składowania i 
dystrybucji

 Przekazania odpowiedniej dokumen-
tacji przy sprzedaży wyrobu.

 zapewnienia wszystkich niezbędnych 
informacji w razie żądania przez 
upoważniony krajowy organ nadzoru 
*Podmioty gospodarcze są określone jako producent, impor-
ter, dystrybutor lub upoważniony przedstawiciel.

zMIaNy W oboWIązkaCh
PodMIotÓW GoSPodarCzyCh

uwaga: wszystkie istniejące Europejskie aprobaty techniczne opublikowane zgodnie z CPd zachowują ważność i zgodność z CPr 
do upłynięcia daty ich ważności.

Co ulegnie zmianie ?oznakowanie
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Zmiany etykiet

Obowiązkiem importera, dystrybutora lub upoważnionego 
przedstawiciela jest upewnienie się, że kupowane 
i sprzedawane przez niego produkty są zgodne z 
przepisami CPR i co za tym idzie właściwie oznakowane 
Nasze opakowania będą oklejane etykietami zgodnymi 
z rozporządzeniem PE nr 305/2011 i będą zawierały 
bardziej precyzyjne informacje, aby zapewnić ich jasność 
i zrozumienie.

Przykład: Produkt objęty ETA

ABR 105-R

EA
N

 P
C

E:

PCS: 50 ABR 105-R PCS: 50

Intended use:
Refer to ETA-06/0106

Essential Requirements:
Refer to ETA-06/0106

ETA-06 /0106
ETAG015

ETA-06/0106
ETAG015

07 07

A = 90 mm
B = 105 mm
c = 105 mm

Produced by a Certified Manufacturing Plant of Simpson 
Strong-Tie. Contact information www.strongitie.eu
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Reinforced Angle Bracket

Nr deklaracji 
Właściwości 
użytkowych 
(doP dostępna 
na życzenie)

Nr art. Simpson Strong-
tie i opis produktu

oznaczenie CE i numer jednost-
ki notyfikowanej audytującej 
procedury zakładowej kontroli 
Produkcji.

techniczny doku-
ment odniesienia dla 
danego produktu

Informacja o 
zamierzonym 
zastosowaniu 
wyrobu i jego 
zasadniczych 
charakterystyk

Nr certyfi-
katu zakładowej 
kontroli Pro-
dukcji

rok w którym 
Simpson Strong-
tie pierwszy raz 
oznaczył produkt 
CE (dwie ostatnie 
cyfry roku)

www.strongtie.eu

  bEzPIECzEŃStWo
Simpson zawsze angażował się w budowanie konstrukcji, które są 
wytrzymalsze i bezpieczniejsze.

  zGodNoŚĆ
jako producent jesteśmy prekursorem znakowania CE złączy do konstrukcji 
drewnianych. Nasz kapitał finansowy i wiedza techniczna umożliwiają nam 
pełnić rolę lidera rynku budowlanego w wypełnianiu standardów oraz zaleceń 
normowych w całej Europie. Większość naszych produktów przewyższa te 
standardy.

  jakoŚĆ
Przez ponad 50 lat skupiamy się na jakości i właściwościach użytkowych, 
przejrzystości i możliwości odtworzenia historii produkcji naszych produktów. 
Naszej Europejskie Laboratorium badawcze certyfikowane zgodnie z EN ISo/
IEC 17025:2005 jest dla Was dodatkową gwarancją i pokazuje jak ważne jest 
dla nas badanie właściwości naszych produktów.

  badaNIa I rozWÓj
Nieustannie angażujemy duże zasoby na badania i rozwój i to zaangażowanie 
rośnie każdego dnia. rozwijamy innowacyjne pomysły, z których to właśnie 
Wy będziecie w pierwszej kolejności czerpać korzyści.

  rzEtELNoŚĆ
Wybierając produkty Simpson Strong-tie możesz być pewien wypełniania 
obowiązków wprowadzanych przez CPr.

W razie wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 22 865 22 00

Rozporządzenie
o Wyrobach
Budowlanych

obowiązujące od  
1 lipca 2013

zobowiązania
Simpson Strong - tie
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