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Tipa apstiprinājuma apliecība
2331/83

ar lēmumu par ražošanas kontroli saskaņā ar Plānošanas un būvniecības likuma (2010:900, PBL) 8. panta 22. un
23. paragrāfu

Pipelife drenāžas caurules no PVC
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
Pipelife JDR rievotās drenāžas caurules no balta PVC, 1. perforācijas tips, un no zila PVC, 3. perforācijas tips. Izmēri Ø:
58/50, 74/65, 92/80, 128/113, 160/145 mm.
Visu izmēru caurulēm ar 1. un 3. preforācijas tipu ir ieplūdes atveres caurules garenvirzienā.
1. perforācijas tips = platums 1,0–1,5 mm, garums 2–50 mm, taču maksimāli 60% no caurules diametra.
3. perforācijas tips = platums 2,2–2,7 mm, garums 2–50 mm, taču maksimāli 60% no caurules diametra.
Paredzētais lietojums
Drenāžas ūdens novadīšana.
Tirdzniecības nosaukums
Pipelife JDR.
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
1. Lauksaimniecības un ceļubūves drenāžas guldīšanas norādījumi, kas datēti ar 15.04.1996.
2. Drenāžas sistēma, SPF guldīšanas norādījumi māju pamatu drenāžai, kas datēti ar 01.05.1997.
Pārbaude
Ražotāja paša kontroli uzrauga neatkarīga kontroles iestāde.
Kontroles līgums: 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 ir jāmarķē rūpnīcā. Marķējums jāuzspiež ik pēc 6 metriem, un etiķete ir jāpiestiprina uz katra piegādātā
izstrādājuma, tam jāietver:
Caurulei ik pēc 6 metriem jāuzspiež marķējums:

PIPELIFE

Iepakojums/rullis jāmarķē ar etiķeti:
Apliecības īpašnieks un ražotne
Būvniecības un plānošanas pārvaldē reģistrētā preču zīme
Sertificēšanas iestāde un akreditācijas numurs
Izstrādājuma tipa apzīmējums
Tipa apstiprinājuma nr.
Izmēri
Garums
Perforācijas tips
Īpašības
Ražošanas numurs un datums
Kontroles iestāde

Pipelife Sverige AB, Ölsremma
SP sertificēšana 1002
Pipelife JDR
2331/83
xx mm
metri
1 vai 3
īpašības
nr./datums
SP

Novērtējuma dokumenti
Ziņojumi nr. P009678A, P1006172, F801148B, FX217880B, 5F015666 un 5F000690 no SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut.
Komentāri
Drenāžas caurules ir testētas saskaņā ar standartu SS 3542 “Plastmasas caurules — caurules un veidgabali
drenāžai — testēšana un kontrole” un atbilst prasībām saskaņā ar standartu SS 3520 “Plastmasas caurules — apaļas
caurules un veidgabali drenāžai — prasības”.
Šī apliecība aizstāj iepriekšējo apliecību ar tādu pašu numuru, kas datēta ar 18.11.2013.
Derīguma termiņš
Apliecinājums ir derīgs līdz 17.11.2018.
Šis tipa apstiprinājuma apliecinājums zaudēs spēku, kad īpašības, ko aptver šis apliecinājums, iegūs CE marķējumu
saskaņā ar Regulu par būvizstrādājumiem (ES) nr. 305/2011.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Sertificēšana

/paraksts/

/paraksts/

Markuss Tillmans (Marcus Tillman)

Rūnalds Grēns (Ronald Green)
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