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TIPA APSTIPRINĀJUMA APLIECĪBA NR. 0393/02
ar lēmumu par ražošanas kontroli saskaņā ar Plānošanas un būvniecības likuma (2010:900, PBL) 8. panta 22. un 23 paragrāfu

Pipelife drenāžas caurules no polietēna

Īpašnieks

Pipelife Sverige AB, 514 84 Ölsremma.
Tālr. nr.: 0513-221 00, fakss: 0321-622 20, reģ. nr.: 556087-0429.
E-pasts: info@pipelife.se Vietne: www.pipelife.se

Izstrādājums

Melnas PEH caurules drenāžai ar rievotu ārpusi un gludu iekšpusi un 2. tipa perforāciju.
Caurules ražo ar šādiem izmēriem: 110/100 mm, 160/140 mm un 232/200 mm.

Paredzētais
lietojums

Māju pamatu drenāža.

Tirdzniecības
nosaukums

PIPELIFE BDR byggdraneringsror i polyeten PEH (Pipelife BDR ēku drenāžas caurules no
polietēna PEH)
Apstiprinājums Izstrādājumi atbilst BVL 8. panta 4. paragrāfa 3. punktā noteiktajām prasībām, izmantojot
tos šajā dokumentā aprakstītajiem nolūkiem un aprakstītajos apstākļos, un tie ir atzīti
saskaņā ar Zviedrijas Mājokļu, būvniecības un plānošanas pārvaldes (Boverket)
Būvniecības noteikumu (BBR) šādu nodaļu prasībām:
Dizains
6:644, 1. teikums

Uzstādot vienmēr jāņem vērā Zviedrijas Mājokļu, būvniecības un plānošanas pārvaldes
(Boverket) Būvniecības noteikumu (BBR) 6:5322. nodaļā “Drenāža” sniegtie norādījumi.
Saistītie
dokumenti

Pipelife BDR ēku drenāžas sistēma, kas datēta ar 2010. gada martu.

Pārbaude

Ražošanas kontrole tiek veikta saskaņā ar Kontroles norādījumiem, kas datēti ar
13.02.2002., tās uzraudzību veic neatkarīga kontroles iestāde.
Kontroles līgums: reģ. nr. 210-98-0691.
Kontroles iestāde SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Kad attīstītājs veic kontroli būvobjektā, tiek veikta marķējuma pārbaude, lai pārliecinātos,
ka piegādāts pareizais izstrādājums un ka tas tiek izmantots saskaņā ar apstiprinājumā un
saistītajos dokumentos aprakstīto. Tāpat tiek pārbaudīts, vai izstrādājumam ir ražotāja
apliecinājums, kas apliecina, ka ražošana notikusi saskaņā ar dokumentiem, kas ir
izmantoti kā pamatojums šai apliecībai.
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Ražotājs

Ražošanas kontrole attiecas uz šādām ražotnēm: Pipelife Sverige AB, 514 84 Ölsremma.

Marķējums

Izstrādājums fabrikā jāmarķē.
Marķējums jāuzspiež vai jāpiestiprina kā etiķete uz katra piegādātā izstrādājuma, tam
jāietver:
Apliecības īpašnieks un ražošanas vieta
Izstrādājuma tipa apzīmējums un materiāls
Izmēri
Perforācijas tips
Būvniecības un plānošanas pārvaldē reģistrētā preču
zīme
Sertificēšanas iestāde un akreditācijas numurs
Tipa apstiprinājuma nr.
Īpašības
Izgatavošanas gads un nedēļa
Kontroles iestāde

PIPELIFE SVERIGE AB
ÖLSREMMA
BDR Byggdraneringsror PE svart
110/100, 160/140 vai 232/200
2
SP SITAC 1002
0393/02
īpašības
gads-nedēļa
SP

Novērtējuma SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut ziņojumi M60736, 92M62715A/B/C, P203898B
dokumentācija un F716521B.
Komentāri

Caurules atbilst prasībām saskaņā ar Zviedrijas standartu “Apaļas caurules un veidgabali
drenāžai — prasības”.
Šī apliecība aizstāj iepriekšējo apliecību ar tādu pašu numuru, kas datēta ar 17.01.2008.,
projekta numurs T200393-01.

Derīguma
termiņš

Apliecība ir derīga līdz 29.01.2018.
Tipa apstiprinājuma apliecība formāli zaudē spēku pēc pārejas laika, kas noteikts
saskaņotajām tehniskajām specifikācijām, attiecībā uz kurām izstrādājumam var piešķirt CE
marķējumu. Tehniskā novērtējuma, kas apliecina, ka izstrādājums atbilst Mājokļu,
būvniecības un plānošanas pārvaldes (Boverket) prasībām, spēkā esamību tas neietekmē.
/paraksts/

/paraksts/

Ingvars Pēteršons (Ingvar Petersson)

Markuss
Tillman)
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