Oznakowanie
cementu w Êwietle
wymagaƒ prawnych

Ka˝dy wyrób budowlany ma okreÊlone
kryteria dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie. Wprowadzenie nowych
regulacji w obszarze budownictwa do
polskiego systemu prawnego zwiàzane
jest z dostosowaniem go do standardów
europejskich.

12

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych w art. 5 pkt 1 stwierdza, ˝e wyrób
budowlany nadaje si´ do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, je˝eli jest:
• oznakowany CE, co oznacza, ˝e dokonano oceny jego zgodnoÊci z normà zharmonizowanà
albo europejskà aprobatà technicznà, bàdê
krajowà specyﬁkacjà technicznà paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznanà przez
Komisj´ Europejskà za zgodnà z wymaganiami
podstawowymi
Dla cementu normami zharmonizowanymi
sà normy oznaczone PN-EN.
• oznakowany znakiem budowlanym B,
informujàcym, ˝e dokonano oceny jego
zgodnoÊci z Polskà Normà, nie majàcà statusu normy wycofanej, lub z krajowà aprobatà
technicznà.
Dla cementu jest to norma PN-B-19707 lub
krajowe aprobaty techniczne.
Systemy oceny zgodnoÊci i zasady oznakowania wyrobu budowlanego znakiem CE okreÊla
Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodnoÊci, wymagaƒ, jakie powinny spe∏niaç
notyﬁkowane jednostki uczestniczàce w ocenie
zgodnoÊci, oraz sposobu oznaczania wyrobów
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004
nr 195, poz. 2011).
Cement podlega systemowi oceny zgodnoÊci
1+, wed∏ug którego certyﬁkacja zgodnoÊci prowadzona jest przez notyﬁkowanà jednostk´
certyﬁkujàcà.
Systemy oceny zgodnoÊci i zasady oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym
B okreÊla Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodnoÊci wyrobów budowlanych

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198, poz. 2041).
Równie˝ w przypadku znaku budowlanego cement podlega systemowi oceny zgodnoÊci 1+;
w tym przypadku certyﬁkacja zgodnoÊci prowadzona jest przez akredytowanà jednostk´
certyﬁkujàcà na podstawie analogicznych zadaƒ
producenta i jednostki certyﬁkujàcej, jak w przypadku znaku CE.
Certyﬁkat zgodnoÊci wydany przez jednostk´
certyﬁkujàcà jest podstawà do wystawienia
przez producenta Deklaracji ZgodnoÊci.
Deklaracj´ ZgodnoÊci producent przechowuje
i przedk∏ada w∏aÊciwym organom kontroli na
ich ˝àdanie.
Oznakowanie CE wyrobu budowlanego sk∏ada si´
ze znaku zgodnoÊci i numeru identyﬁkacyjnego
notyﬁkowanej jednostki certyﬁkujàcej.

1234 – numer jednostki notyﬁkowanej
Oznakowaniu CE cementu powinny towarzyszyç
nast´pujàce informacje dodatkowe:
• nazwa lub znak identyﬁkacyjny producenta
• adres rejestrowy producenta (lub nazwa, siedziba
i adres upowa˝nionego przedstawiciela, je˝eli producent ma siedzib´ poza paƒstwem cz∏onkowskim
Europejskiego Obszaru Gospodarczego)
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• nazwa lub znak identyﬁkacyjny fabryki (niezb´dne wg EN 197-2, lecz nie
obowiàzkowe)

• ostatnie dwie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie (cyfry roku w dacie pakowania lub wysy∏ki)
• numer certyﬁkatu zgodnoÊci
• numer normy europejskiej
• oznaczenie normowe
• informacje dodatkowe (jeÊli wymagane).
Oznakowanie CE i informacje towarzyszàce
umieszcza si´ bezpoÊrednio na worku. Je˝eli nie
wszystkie informacje, a tylko ich cz´Êç znajduje si´ na worku, jak równie˝ dla cementu luzem,
zaleca si´, aby pe∏ne informacje by∏y podane w
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towarzyszàcych dokumentach handlowych.
Do wyrobu oznakowanego znakiem budowlanym
producent jest obowiàzany do∏àczyç informacj´
zawierajàcà:
• okreÊlenie, siedzib´ i adres producenta oraz
adres zak∏adu produkcyjnego
• dane umo˝liwiajàce identyﬁkacj´ wyrobu budowlanego wed∏ug przywo∏anej specyﬁkacji
technicznej
• numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu
lub aprobaty technicznej, z którà potwierdzono zgodnoÊç
• numer i dat´ wystawienia krajowej Deklaracji
ZgodnoÊci
• nazw´ jednostki certyﬁkujàcej
• inne dane, je˝eli wynika to ze specyﬁkacji
technicznej.
Znak budowlany i powy˝szà informacj´
towarzyszàcà umieszcza si´ na tych samych zasadach jak w przypadku znaku CE.
Oznakowanie CE umo˝liwia wprowadzenie cementu do obrotu na terenie krajów Unii Europejskiej.
Oznakowanie znakiem budowlanym B umo˝liwia
wprowadzenie cementu do obrotu wy∏àcznie na
terenie Polski.
Wed∏ug Rozporzàdzenia Ministra Zdrowia z dnia
11 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyﬁkacji substancji i preparatów chemicznych. (Dz. U. nr 140, poz. 1172), cement zaliczany jest do preparatów niebezpiecznych o
dzia∏aniu dra˝niàcym, tj. takich, które w przypadku krótkotrwa∏ego, d∏ugotrwa∏ego lub wielokrotnego kontaktu ze skórà lub b∏onà Êluzowà
mogà powodowaç ich stany zapalne, i które wymagajà znakowania znakiem ostrzegawczym Xi.
Rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia
2 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie oznakowania

opakowaƒ substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. nr 173, poz. 1679)
reguluje sposób oznakowania opakowaƒ substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych.
Przynale˝noÊç do Unii Europejskiej zobowiàzuje
paƒstwa cz∏onkowskie do respektowania ujednoliconych przepisów prawa obowiàzujàcego na terenie Unii.
Jednym z takich przepisów jest zatwierdzona
przez Komisj´ Europejskà w dniu 19 maja 2003 r.
Dyrektywa 2003/53/EC.
W Polsce znalaz∏a ona swoje odzwierciedlenie w
paragraﬁe 27 Rozporzàdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 21 lutego 2005 r. (Dz. U. nr 39,
poz. 372) „zmieniajàce Rozporzàdzenie w sprawie ograniczeƒ, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz
zawierajàcych je produktów”.

W Êwietle tego rozporzàdzenia od dnia 17 stycznia 2005 r. zakazuje si´ wprowadzania do obrotu
i stosowania preparatów zawierajàcych cement,
je˝eli zawierajà one wi´cej ni˝ 0,0002% (2 ppm)
masowego rozpuszczonego chromu VI w przeliczeniu na ogólnà suchà mas´.
Poniewa˝ cement zawiera zwykle wy˝szà
zawartoÊç chromu VI, producenci cementu b´dà
dokonywaç jego redukcji.
Rozporzàdzenie mówi jednak o koniecznoÊci redukcji chromu tylko dla cementu workowanego oraz wymaga, aby opakowanie cementu lub
preparatu zawierajàcego cement by∏o oznakowane czytelnie i trwale informacjà o dacie pakowania, jak równie˝ o warunkach i okresie przechowywania, odpowiednim dla zachowania
aktywnoÊci sk∏adników redukujàcych i zachowania zawartoÊci chromu VI poni˝ej poziomu wskazanego w rozporzàdzeniu.
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