Nº 125.001/19
A ABNT concede o Certificado de Conformidade de Produto à empresa:
ABNT grants the Product Conformity Certificate for:

Roberto Oliveira Moraes - EPP
(Impactus Pisos Elevados do Brasil)
CNPJ: 20.381.515/0001-96
Para os produtos:
To the following products:

Piso elevado com placa de aço
Modelo

Tipo de
estrutura

Material das
placas modulares

Revestimento

Aplicação
específica

IP 1310

Aço Carbono,
com longarina

Chapas de aço
carbono, unidas pelo
processo de solda.

De acordo com
a especificação
do cliente

Elevar o piso de um
ambiente, criando
espaço para
instalações.

Exercidas na unidade localizada em:
Carried out in the following activities:

Rua Capitao Eneas dos Santos Pinto, 8 - Vila Conceição
08151-050 - São Paulo - SP
Atendendo aos requisitos do Procedimento Especifico ABNT:
Meeting the requirements of specific procedure ABNT:

PE-064
Foi avaliado e satisfaz os requisitos da Norma:
Has been assessed and met the requirements of the Standard:

ABNT NBR 11802:1991
Sistema de Certificação: Sistema 5
Certification System: System 5

Primeira concessão: 22/01/2019
First concession:

Período de validade:
Validity period:

22/01/2019 a 22/01/2022
Data de Emissão: Rio de Janeiro, 22 de janeiro de 2019

Sergio Pacheco
Gerente de Certificação de Produto
Product Certification Manager
Este certificado está sujeito ao contínuo atendimento ao Procedimento Geral para Avaliação da Conformidade, bem como aos
requisitos da Norma acima, sendo válido somente em original e com o timbre ABNT em alto-relevo seco, assinado pelo
Gerente de Certificação de Produto, e sua validade pode ser confirmada no seguinte endereço eletrônico: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: (21) 3974-2300 / Fax: (21 3974-2315)
This certificate is subject to the continuous fulfillment of the requirements to the General Procedure for Conformity Assessment, as well as to the
Standard referred to above and will be valid only in its original, with the ABNT stamp in dry high-relief, duly signed by the Product Certification
Manager, and its validity may be confirmed at the following eletronic address: www.abnt.org.br.
(CNPJ: 33.402.892/0001-06 – Fone: 21 3974-2300 / Fax: 21 3974-2315)

1/1

