
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 
 

Nr. 2423-CPR-9917.1 
(Αρ. Πιστοποιητικού: THERM 9917.1) 

 
Η DQS HELLAS χορηγεί το Παρόν Πιστοποιητικό στην εταιρεία: 

 
VITEX Α.Ε. 

Ήμερος Τόπος, Τ.Κ. 19 300 Ασπρόπυργος – Ελλάδα 
Τηλ.:+30 210 5589500 / Fax: +30 210 4835007 

  www.vitex.gr – info@vitex.gr  
 

με βάση το αποτέλεσμα των ακόλουθων αξιολογήσεων και επαληθεύσεων που έχει πραγματοποιήσει: 
i) της αξιολόγησης της επίδοσης του δομικού προϊόντος βάσει της δοκιμής (συμπεριλαμβανομένης της 

δειγματοληψίας), του υπολογισμού, των πινακοποιημένων τιμών ή της περιγραφικής τεκμηρίωσης του 
προϊόντος·  

ii) της αρχικής επιθεώρησης της μονάδας παραγωγής και του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο όπως 
περιγράφονται στο FPC της ΕΤΑ-15/0148· 

iii) της συνεχούς εποπτείας, της εξέτασης και της αξιολόγησης του ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο. 
για το δομικό προϊόν που διαθέτει στην αγορά: 

 
Σύνθετο Σύστημα Εξωτερικές Θερμομόνωσης (ΣΕΘ) με επίχρισμα 

σε διογκωμένη πολυστερίνη EPS 
 

σύμφωνα με το πρότυπο: 

ETAG 004 και την ΕΤΑ-15/0148 
Σύστημα 1 

Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass: B – s1 , d0 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-1 

 
στις εγκαταστάσεις της στην  ακόλουθη  διεύθυνση / θέση : 

Ήμερος Τόπος, Τ.Κ. 19 300 Ασπρόπυργος – Ελλάδα 
 

Το παρόν πιστοποιητικό  χορηγείται σύμφωνα με: 
• Τις απαιτήσεις του Κανονισμού Δομικών Υλικών 305/2011/ΕΕ.  
• Tο Παράρτημα V του Κανονισμού 568/2014/ΕΕ. 
• Τις προδιαγραφές που καλύπτουν τις απαιτήσεις για ETICS, σύμφωνα με την ETAG004. 
• Τον Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων της DQS Hellas. 
• Tον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης ΕΚΠΠ.02: «Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων». 
και διέπεται από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας σύμβασης μεταξύ της DQS Hellas και της  
εταιρείας. 

Η δηλωθείσα επίδοση των ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων αναφέρεται στη Δήλωση 
Επιδόσεων του παραγωγού. 

Ημερομηνία έκδοσης: 2020/04/28 
Ημερομηνία λήξης: 2021/04/27 
 
 
 
 
Παναγιώτης Γιαννούτσος                            Dr. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης  
Διευθυντής Πιστοποίησης            Γενικός Διευθυντής 

Πιστοποίηση 
Προϊόντων 

Αρ. Διαπίστευσης 
735 

Αρ. Κοινοποίησης 
2423 

Διαπιστευμένος/Κοινοποιημένος Φορέας: Καλαβρύτων 4, 14564 Κηφισιά – Αθήνα                             EEK.002-08.1-15/12/2018 
 

http://www.vitex.gr/
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CERTIFICATE  

OF CONSTANCY OF PERFORMANCE 
 

Nr. 2423-CPR-9917.1 
(Certificate No.: THERM 9917.1) 

 
DQS HELLAS grants the present certificate to the company: 

 
VITEX Α.Ε. 

Imeros Topos, P.C. 19 300 Aspropyrgos – Greece 
Tel.:+30 210 5589500 / Fax: +30 210 4835007 

  www.vitex.gr – info@vitex.gr  
 

on the basis of the outcome of the following assessments and verifications carried out by that body: 
(i) an assessment of the performance of the construction product carried out on the basis of testing (including 

sampling), calculation, tabulated values or descriptive documentation of the product;  
(ii) initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control as described on the FPC of the 

ΕΤΑ-15/0148; 
(iii) continuing surveillance, assessment and evaluation of factory production control. 

for the construction product: 

 
External Thermal Insulation Composite System (ETICS) 

on EPS 
 

Accordance with standard: 

 ETAG 004 και την ΕΤΑ-15/0148 
System 1 

Reaction to fire: Euroclass: B – s1 , d0 
 

Its premises at the following address / location: 
Imeros Topos, P.C. 19 300 Aspropyrgos – Greece 

 
The present certificate is granted in accordance with the: 
• Requirements of Construction Products Rule (CPR) 305/2011/ΕU. 
• Annex V of the Rule 568/2014/EU. 
• Requirements for ETICS, according to the ETAG004.  
• DQS Hellas General Rule for the products Certification. 
• Specific Rule for the Certification ΕΚΠΠ.02 «Thermal insulation products for buildings».  
and is ruled by the terms of the relevant between DQS Hellas and the enterprise. 

The declared performance of the essential characteristics of the products is mentioned in the 
producer's Declaration of Performance. 

Date of issue: 2020/04/28 
Date of valid: 2021/04/27 
 
 
 
 
 
Panagiotis Giannoutsos                 Dr. Emmanouil Deligiannakis    
Director of Certification     Managing Director 

Accreditation number 
735 

Notification number 
2423 

Products 
Certification 

Accredited/Notified Body: 4, Kalavriton Street, 14564 Kifisia - Athens, Greece                    EEK.002-08.1-15/12/2018 
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