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Infiltrācijas kasetes

Pipelife Nederland B.V.
KIWA PLIECINĀJUMS
Šis produkta sertifikāts ir izsniegts, pamatojoties uz pamatnostādnēm BRL 52250 „Plastmasas infiltrācijas
sistēmas lietusūdenim”, 15.02.2005., saskaņā ar Kiwa produktu sertifikācijas noteikumiem.
KIWA apliecina, ka ir pamatoti uzskatāms, ka sertifikāta turētāja iesniegtais produkts iesniegšanas brīdī atbilst
produkta sertifikātā paredzētajai tehniskajai specifikācijai, ja produkts ir marķēts ar KOMO zīmi atbilstoši kārtībai,
kāda norādīta šajā produkta sertifikātā.
/paraksts/
Bouke Mēkmā (Bouke Meekma)
Kiwa
SERTIFIKĀTS
Sertifikāts ir iekļauts KOMO interneta vietnes sarakstā: www.komo.lv
Informācija: sk. www.kiwa.nl, lai pārliecinātos par sertifikāta derīgumu.
Kiwa N.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Pastkastīte Nr. 70
2280 AB RIJSWIJK ZH
Tālr. +31 70 414 44 00
Fakss +31 70 414 44 20
www.kiwa.nl

Sertifikāta īpašnieks
Pipelife Nederland B.V.
Flevolaan 7
1601 MA Enkhuizen
Tālrunis +31 (0)228 35555
Telefakss +31 (0)228 35566
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® ir Stichting Bouwkwaliteit kopīgā zīme

Novērtējums attiecas uz:
kvalitātes sistēmu;
produktu.
Periodiska pārbaude
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PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA

Vispārīgi
PP infiltrācijas kasetes lietusūdens infiltrācijas sistēmām atbilstīgi BRL 52250.
Specifikācija
Šis produkta sertifikāts attiecas uz infiltrācijas kasetēm ar turpmāk tabulā norādītajiem izmēriem.
Nominālais
Tilpums litros
ārmalas
Diametrs, mm
1200 x 600 x 300
206
Marķējums
Infiltrācijas kasetēm jābūt marķētām ar šādām skaidrām un neizdzēšamām zīmēm:
• ražotāja nosaukumu un prečzīmi;
• vārdu KOMO;
• ražošanas datumu vai kodu;
• materiālu.
Ieteikums aizsargāt no tiešu saulesstaru iedarbības.
IETEIKUMI LIETOTĀJIEM
Piegādes brīdī pārliecinieties, vai:
- produkti atbilst līgumam;
- zīmes un marķējumi ir pareizi;
- produktiem nav redzamu defektu, kas iegūti transportēšanas laikā utt.
Ja jūs produktu nepieņemat iepriekš izklāstīto problēmu dēļ, lūdzu, sazinieties ar:
- Pipelife Nederland B.V.
un, ja vajadzīgs:
- Kiwa N.V.
Konsultējieties ar piegādātāju par pareizu glabāšanu un transportēšanu.
BŪVMATERIĀLU REGULĒJUMS
Ja būvmateriāls ir pakļauts Eiropas harmonizētajai tehniskai specifikācijai, šajā KOMO sertifikātā
norādītais nevar aizvietot CE marķējumu šādiem produktiem un/vai obligāti noteikto Eksploatācijas
īpašību deklarāciju.
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