
FABRİKA ÜRETİM KONTROLÜ 
UYGUNLUK BELGESİ 

 2195-CPR-2113001

   FR. CPR. 24 R:02 

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi’nin 9 Mart 2011 tarihli 305/2011/AB sayılı Yönetmeliğe (Yapı 

Malzemeleri Yönetmeliği - CPR) uygun olarak verilmiştir, aşağıdaki yapı malzemelerine uygulanır  

Bitüm ve bitümlü bağlayıcılar-Katyonik Bitümlü Emülsiyonlar 
(C67 B2, C69 B2, C72 B2) 

Kullanım alanları; Yolların, havaalanlarının ve diğer asfaltlanmış alanların yapım ve bakım işleri 

Kontrol edilen Performans Karakteristikleri; 
- Viskozite,

- Bağlayıcı içeriği.

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 

Gülbahar Mahallesi, Büyükdere Caddesi No: 101 A 34394, Şişli / İstanbul – Türkiye 

tarafından piyasaya arz edilen ve 

Tavşanlı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi No: 790 Gebze / Kocaeli – Türkiye 

adresinde üretilen 

Bu sertifika, aşağıda verilen standardın Ek ZA’ sında tanımlanan, performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve 

doğrulanmasına yönelik tüm gerekliliklerin,  

EN 13808:2013 

sistem 2+ altında bu sertifikada verilen performans özelliklerinin uygulandığının ve Fabrika Üretim Kontrolünün, bu 

performanslar için belirlenmiş olan tüm gerekliliklerinin uygun olduğunun kanıtıdır. Bu belge, ilk olarak 10.05.2021 

tarihinde yayımlanmış olup ilgili uyumlaştırılmış teknik gereklilikler sağlandığı, performans değişmezliğinin 

değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinde, fabrika üretim koşullarında veya fabrika üretim kontrolünde önemli 

bir değişiklik yapılmadığı müddetçe ve onaylanmış fabrika üretim kontrolü belgelendirme kuruluşu tarafından askı 

veya iptal kararı alınmadıkça geçerlidir. Belgenin geçerliliği yıllık gözetim denetimleri ile sağlanmakta ve her yıl 

gözetim denetimlerinden sonra yenilenmektedir. Bu belgenin geçerliliği 10.05.2022 tarihine kadardır.  

…………………… 
İlker Erdinç ELİNÇ 

Yapı Malzemeleri Departman Yöneticisi 



Certificate of Conformity of the 
 Factory Production Control 

2195-CPR-2113001

 FR. CPR. 24 R:02 

In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the 
Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product  

Bitumen and Bitumen Binders - Cationic Bituminous Emulsions 
  (C67 B2, C69 B2, C72 B2) 

Intended uses; Construction and maintenance of roads, airfields and other paved areas 

Controlled Performance Characteristics; 
- Viscosity,
- Binder content.

Placed on the market by 

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.  

Gülbahar Mahallesi, Büyükdere Caddesi No: 101 A 34394, Şişli / İstanbul – Turkey 

and produced in the manufacturing plant 

Tavşanlı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi No: 790 Gebze / Kocaeli – Turkey 

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of 

performance described in Annex ZA of the standard(s) 

EN 13808:2013 

under system 2+ are applied and that the factory production control is assessed to be in conformity with the applicable 

requirements. This certificate was first issued on 10.05.2021 and will remain valid as long as neither the harmonised 

standard, the construction product, the assessment and verification of constancy of performance methods nor the 

manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified factory 

production control certification body. The certificate is supported through annual surveillance audit and is reissued 

after each surveillance audit, this certificate should be reissued not later than 10.05.2022. 

…………………… 
İlker Erdinç ELİNÇ 

Head of Construction Products Department 
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