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Wydział Ochrony Przeciwpożarowej - Referat ds. reakcji wyrobów budowlanych na ogień 

Ogólne Świadectwo Badania Nadzoru Budowlanego 

P-BWU03-I-16.5.75 

Bezbarwny dwuskładnikowy system lakierowy 

„Lakiery warstwowe Hesse PUR DE 42590-0007 do DE 42599” z 

„Utwardzaczem Hesse PUR DR 4070” oraz 

„Hesse UNA PUR DE 550-0007 do DE 559” z 

„Utwardzaczem Hesse PUR 470” 

na trudno zapalnych (DIN 4102-B1) płytach wiórowych 

– również fornirowanych - 

jako trudnopalny wyrób budowlany (klasa wyrobu budowlanego 

DIN 4102-B1) według przepisów administracyjnych technicznych 

regulacji budowlanych NRW (VV TB NRW); okólnik Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych, Komunalnych, Budownictwa i 

Równouprawnienia z dnia 15 czerwca 2021 r. 

Hesse GmbH & Co. KG  
Lacke & Beizen 
Warendorfer Straße 21 
59075 Hamm 

Data wystawienia: 11 października 2021 r. 
 
Data ważności: 31 maja 2026 r. 
 
 
 
 
Na podstawie niniejszego ogólnego świadectwa badania nadzoru budowlanego wyżej wymieniony 

przedmiot badania nadaje się do zastosowania w rozumieniu ustaw budowlanych krajów związkowych. 

 
Niniejsze ogólne świadectwo badania nadzoru budowlanego zawiera 7 stron i 0 załączników.   

Niniejsze ogólne świadectwo badania nadzoru budowlanego zastępuje ogólne świadectwo badania nadzoru budowlanego P-

BWU03-I-16.5.75 z dnia 10. sierpień 2016 r. Certyfikat użyteczności nadzoru budowlanego dla przedmiotu badania wystawiono 

po raz pierwszy w dniu 23 maja 2001 r. Właściwością miejscową sądu i miejscem spełnienia świadczenia jest Stuttgart.  

 

Nr świadectwa  
badania: 

Przedmiot badania: 

Wnioskujący: 

01/2022 MVVTB 

Niniejsze TŁUMACZENIE niemieckiego oryginału nie zostało zweryfikowane przez instytut MPA Stuttgart. 

 

Telefon: (0711)685 - 0 
Telefaks: (0711)685 -62635 
Internet: www.mpa.uni-stuttgart.de 

BW-Bank Stuttgart / LBBW 
Nr konta 7 871 521 687 BLZ 600 501 01 
IBAN: DE51 6005 0101 7871 5216 87  
Kod BIC/SWIFT: SOLADESTXXX 
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I. Postanowienia ogólne 

1. Ogólne świadectwo badania nadzoru budowlanego nie zastępuje zezwoleń, aprobat i zaświadczeń 

ustawowo wymaganych w procesie realizacji inwestycji budowlanej. 

2. Ogólne świadectwo badania nadzoru budowlanego jest udzielane bez uszczerbku dla praw osób 

trzecich, w szczególności prywatnych praw ochronnych. 

3. Producent i dystrybutor wyrobu budowlanego są zobowiązani — bez uszczerbku dla dalszych 

regulacji zawartych w sekcji „Postanowienia szczególne” — do udostępnienia użytkownikowi 

wyrobu budowlanego kopii ogólnego świadectwa badania nadzoru budowlanego i do 

poinformowania, że ogólne świadectwo badania nadzoru budowlanego powinno być dostępne 

w miejscu zastosowania. Na żądanie należy udostępnić kopie ogólnego świadectwa badania 

nadzoru budowlanego stronom uczestniczącym. 

4. Ogólne świadectwo badania nadzoru budowlanego wolno powielać wyłącznie w całości. 

Publikacja fragmentaryczna wymaga zgody instytutu MPA Uniwersytetu Stuttgarckiego (Instytut 

Otto-Grafa). Teksty i rysunki w materiałach reklamowych nie mogą stać w sprzeczności z ogólnym 

świadectwem badania nadzoru budowlanego. Tłumaczenia ogólnego świadectwa badania 

nadzoru budowlanego muszą zawierać wskazówkę „Tłumaczenie oryginalnej, niemieckiej wersji, 

niezweryfikowane przez instytut MPA Uniwersytetu Stuttgarckiego (Instytut Otto-Grafa)”. 

5. Udzielone ogólne świadectwo badania nadzoru budowlanego jest odwoływalne. Postanowienia 

ogólnego świadectwa badania nadzoru budowlanego mogą być w późniejszym czasie uzupełniane 

i zmieniane, w szczególności, gdy wymagają tego nowe zdobycze techniki. 

6. Wyrób budowlany wyszczególniony w niniejszym ogólnym świadectwie badania nadzoru 

budowlanego wymaga poświadczenia zgodności (świadectwo zgodności) oraz oznakowania 

znakiem zgodności (znak budowlany Ü) zgodnie z rozporządzeniami krajów związkowych w 

sprawie znaku zgodności. 
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II. Postanowienia szczególne 

1. Przedmiot badania i zakres zastosowania 

1.1 Przedmiot badania 

Bezbarwny dwukomponentowy system lakierniczy składający się z następujących elementów: 

1. „Hesse UNA-PUR DE 4259x” o stopniach połysku x= 0, 2, 4, 6, 7 i 9 oraz  

„Hesse UNA-PUR DE 42590-0007” ekstra matkażdorazowo z „Utwardzaczem PUR DR 4070” 

2. „Hesse UNA-PUR DE 55x” o stopniach połysku x= 0, 2, 4, 7 i 9 oraz „Hesse UNA-PUR DE 

550-0007” ekstra matz „Hesse Utwardzaczem DR 470” 

do powlekania trudnopalnych (DIN 4102-B1) drewnianych płyt wiórowych – również fornirowanych 

– jako trudnopalny wyrób budowlany (klasa wyrobu budowlanego DIN 4102-B1) według przepisów 

administracyjnych technicznych regulacji budowlanych NRW (VV TB NRW); okólnik Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych, Komunalnych, Budownictwa i Równouprawnienia z dnia 15 czerwca 2021 r. 

1.2 Zakres zastosowania 

1.2.1 Dwukomponentowy system lakierniczy wolno stosować do powlekania trudnopalnych (klasa 

wyrobu budowlanego DIN 4102-B1) drewnianych płyt wiórowych – również fornirowanych. 

Płyt powlekanych dwuskładnikowym systemem lakierowym nie wolno wystawiać na działanie 

wpływów atmosferycznych na wolnym powietrzu. 

Trudno zapalne (DIN 4102-B1) płyty wiórowe — także fornirowane z zastosowaniem kleju 

duroplastycznego — powlekane dwuskładnikowym systemem lakierowym są trudno palne 

wyłącznie bez nałożenia dodatkowych powłok, farb itp. 

1.2.2 Niniejsze ogólne świadectwo badania nadzoru budowlanego obowiązuje wyłącznie w przypadku 

spełnienia wymogów określonych w przepisach administracyjnych technicznych regulacji 

budowlanych NRW (VV TB NRW); okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komunalnych, 

Budownictwa i Równouprawnienia z dnia 15 czerwca 2021 r., nr bież. C 3.4. 

1.2.3 Poświadczenie dalszych wymagań nadzoru budowlanego dotyczących np. stabilności, 

odporności ogniowej, izolacyjności cieplnej i akustycznej lub ochrony zdrowia i środowiska nie 

jest przedmiotem niniejszego ogólnego świadectwa badania nadzoru budowlanego. 

 
Do tego celu ewentualnie niezbędne są dalsze/inne poświadczenia (aprobata techniczna). 
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2. Postanowienia dotyczące wyrobu budowlanego 

2.1 Właściwości i skład 

2.1.1 Lakier dwuskładnikowy jest bezbarwnym systemem powłokowym na bazie żywicy akrylowej. 

„Lakier warstwowy Hesse PUR DE 42590-0007 do DE 42599” musi być stosowany z 

„Utwardzaczem Hesse PUR DR 4070”, lakier „Hesse UNA PUR DE 550-0007 do DE 559” z 

„Utwardzaczem Hesse DR 470” każdorazowo w proporcji 10 : 1 (wagowo lub objętościowo). 

2.1.2 Skład musi być zgodny z parametrami przekazanymi do instytutu MPA Uniwersytetu w 

Stuttgarcie (Instytut Otto-Grafa). 

2.1.3 Metoda badania 

Wyrób budowlany musi spełniać wymagania z zakresu trudno palnych wyrobów 

budowlanych (klasa wyrobu budowlanego B1) wg normy DIN 4102-1: 1998-05. 

2.1.4 Podstawy (kontrolne) do przyznania ogólnego świadectwa badania nadzoru budowlanego 

Nazwa jednostki 
kontrolującej 

Zleceniodawca Liczba certyfikatów lub raportów z 
badań Data utworzenia 

 

Metoda badania/zasady 

MPA – Uniwersytet 
w Stuttgarcie 

Instytut Otto-Grafa 

Hesse GmbH &Co. KG 
Warendorfer Str.21 

59075 Hamm 

900 6168 021/PZ-1-75 
z dnia 11.10.2021 r. 

DIN 4102-1 
DIN 4102-16 

 

2.1.5  Postanowienia dotyczące wykonania wyrobu budowlanego 

2.1.5.1 Lakier dwuskładnikowy „Lakier warstwowy Hesse PUR DE 42590-0007 do DE 42599” z 

„Utwardzaczem Hesse PUR DR 4070” oraz lakier dwuskładnikowy „Hesse UNA PUR 

DE 550-0007 do DE 559” z „Utwardzaczem Hesse PUR DR 470” wolno nakładać z 

maksymalną grubością warstwy niewyschniętej 2 x 120 g/m2 na trudno zapalnych (DIN 

4102-B1) płytach wiórowych — także fornirowanych z zastosowaniem kleju 

duroplastycznego. 

Objętościowy lub grawimetryczny stosunek składników mieszanki lakier : utwardzacz musi 

wynosić 10 : 1. 

2.1.5.2 Powlekanych płyt wiórowych nie wolno wystawiać na działanie wpływów atmosferycznych 

na wolnym powietrzu 

2.1.5.3 Na trudnopalne (DIN 4102-B1) drewniane płyty wiórowe powlekane systemem lakierniczym 

nie wolno nakładać dodatkowo powłok, farb itp. 

2.1.5.4 Podczas produkcji wyrobu budowlanego należy przestrzegać postanowień ustępu II 2.1. 
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2.2 Znak zgodności 

Wyrób budowlany musi być oznakowany przez producenta znakiem zgodności (znak budowlany 

Ü) zgodnie z rozporządzeniami krajów związkowych w sprawie znaku zgodności. Oznakowanie 

można wykonać tylko wówczas, gdy spełnione są wymagania według ustępu 3.1 do 3.3. 

Znak Ü należy umieścić na wyrobie budowlanym lub na jego opakowaniu (za takie uważa się 

także dołączaną ulotkę informacyjną) lub — jeśli jest to niemożliwe — na dokumencie dostawy. 

Na wyrobie budowlanym lub na opakowaniu należy umieścić następujące informacje: 

− Nazwa produktu 

− Znak zgodności (znak budowlany Ü) z 

o nazwą producenta 

o numerem świadectwa P-BWU03-I-16.5.75 

o logo lub nazwą jednostki certyfikującej 

− Zakład produkcyjny 

− Klasa materiału budowlanego — trudno zapalny (DIN 4102-B1) tylko po nałożeniu na 

− trudno zapalne (DIN 4102-B1) płyty wiórowe — także fornirowane — 
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3. Świadectwo zgodności 

3.1 Postanowienia ogólne 

Potwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z postanowieniami niniejszego ogólnego 

świadectwa badania nadzoru budowlanego musi być realizowane dla każdego zakładu 

produkcyjnego w formie certyfikatu zgodności na podstawie zakładowej kontroli produkcji 

oraz regularnych kontroli zewnętrznych łącznie ze wstępnym badaniem typu wyrobu 

budowlanego według postanowień niniejszego ogólnego świadectwa badania nadzoru 

budowlanego. 

Do procesu udzielenia certyfikatu zgodności oraz kontroli zewnętrznej łącznie z 

przeprowadzanymi w tym celu kontrolami wyrobu producent wyrobu budowlanego powinien 

włączyć akredytowaną jednostkę certyfikującą lub akredytowaną jednostkę kontrolującą. 

3.2 Zakładowa kontrola produkcji 

W każdym zakładzie produkcyjnym należy wdrożyć i realizować zakładową kontrolę 

produkcji 1 , w ramach której zapewniono stały nadzór produkcji wykonywany przez 

producenta, tak aby wyrób budowlany był zgodny z postanowieniami ogólnego świadectwa 

badania nadzoru budowlanego. W zakresie realizacji 

zakładowej kontroli produkcji „Wytyczne w sprawie świadectwa zgodności”2 są miarodajne. 

Wyniki zakładowej kontroli produkcji należy dokumentować oraz analizować. Dokumentacja musi 

zawierać następujące informacje: 

− Oznaczenie wyrobu budowlanego  

− Rodzaj kontroli  

− Data produkcji i kontroli wyrobu budowlanego 

− Wynik kontroli i porównanie z wymaganiami 

− Podpis osoby odpowiedzialnej za zakładową kontrolę produkcji  

Dokumentację należy przechowywać co najmniej pięć lat i przedkładać w ramach kontroli 

zewnętrznej włączonej jednostki kontrolującej. W razie niesatysfakcjonującego wyniku kontroli 

producent powinien niezwłocznie podjąć wymagane środki mające na celu usunięcie wad oraz 

wyeliminowanie wadliwych produktów. W ramach zakładowej kontroli produkcji należy zapewnić, 

że wyroby budowlane niespełniające wymagań nie zostaną oznakowane znakiem 

budowlanym Ü. Po usunięciu wad należy powtórzyć określoną kontrolę.  

 
1 W tym zakresie należy przestrzegać ogólnych regulacji zawartych w sekcji C1 przepisów administracyjnych technicznych regulacji 

budowlanych NRW (VV TB NRW); okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komunalnych, Budownictwa i Równouprawnienia z dnia 15 

czerwca 2021 r. 
2  „Wytyczne dotyczące świadectwa zgodności trudno zapalnych wyrobów budowlanych (klasa wyrobu budowlanego DIN 4102-B1) według 

aprobaty technicznej” (Komunikaty DIBT, 2/1997) 

 

1 )  
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3.3 Kontrola zewnętrzna 

W każdym zakładzie produkcyjnym zakładową kontrolę produkcji należy regularnie sprawdzać 

w ramach kontroli zewnętrznej co najmniej raz w roku. 

W zakresie realizacji kontroli „Wytyczne w sprawie świadectwa zgodności”² są miarodajne. 

W ramach kontroli zewnętrznej należy przeprowadzić wstępne badanie typu wyrobu 

budowlanego. W ramach bieżącej kontroli zewnętrznej należy pobrać próbki do losowej 

kontroli próbek. Pobranie próbek i kontrole należą każdorazowo do obowiązków 

akredytowanej jednostki kontrolującej. 

Wyniki certyfikacji i kontroli zewnętrznej należy przechowywać przez co najmniej pięć lat. Na 

żądanie jednostka certyfikująca lub jednostka kontrolująca powinna je przedłożyć właściwym 

najwyższym organom nadzoru. 

 

4. Podstawa prawna 

Niniejsze ogólne świadectwo badania nadzoru budowlanego zostało wydane na podstawie § 22 

ustawy budowlanej dla kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii (BauO NRW 2018) z 

dnia 21 lipca 2018 r., obowiązującej z dniem 4 sierpnia 2018 r. i 1 stycznia 2019 r.; zmienionej 

przez art. 7 ustawy z dnia 26 marca 2019 r., obowiązującej z dniem 10 kwietnia 2019 r.; art. 13 

ustawy z dnia 14 kwietnia 2020 r., obowiązującej z dniem 15 kwietnia 2020 r. w związku z 

przepisami administracyjnymi technicznych regulacji budowlanych NRW (VV TB NRW); okólnik 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Komunalnych, Budownictwa i Równouprawnienia z dnia 15 

czerwca 2021 r., nr bież. C 3.4. W ustawach budowlanych pozostałych niemieckich krajów 

związkowych zawarte są odpowiednie podstawy prawne. 

5. Pouczenie o środkach odwoławczych 

Skargę na niniejsze ogólne świadectwo badania nadzoru budowlanego można wnieść w ciągu 

jednego miesiąca od publikacji. Sprzeciw należy przesłać na piśmie do Uniwersytetu w 

Stuttgarcie, Keplerstraße 7, 70174 Stuttgart lub Postfach 106037, 70049 Stuttgart lub 

dostarczyć na piśmie. 

 

 

² „Wytyczne dotyczące świadectwa zgodności trudno zapalnych wyrobów budowlanych (klasa wyrobu budowlanego DIN 4102 -B1) 

według aprobaty technicznej” (Komunikaty DIBT, 2/1997) 

Wydział Ochrony Przeciwpożarowej 

Referat ds. reakcji wyrobów budowlanych na ogień 

 
Inżynier ds. badań 

 

Inż. dypl. Ernst Willand 

Zastępca kierownika jednostki 
kontrolującej 

Inż. dypl. (FH) Frank Waibel 

 


