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(B tipa) caurules ar daudzslāņu sienām no PP pašteces kanalizācijas sistēmām
ārpus ēkām

Pipelife Nederland B.V.
KVALITĀTES UZRAUDZĪBAS ORGANIZĀCIJAS KIWA APLIECINĀJUMS
Saskaņā ar KIWA nolikumu šis produkts ir iesniegts sertificēšanai, pamatojoties uz 1998. gada 12. maija
Novērtējuma pamatnostādnēm BRL 9280 "Caurules un veidgabali ar daudzslāņu sienām, kas ražoti no
poliolefīniem, pašteces kanalizācijas sistēmām ārpus ēkām", ieskaitot grozījumu lapu, kas datēta ar 2004. gada
15. aprīli.
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 ir iekļauts pārskatā KOMO fonda tīmekļa vietnē: www.komo.nl. Ieteikums! Skatiet www.kiwa.nl, lai
precizētu, vai sertifikāts ir derīgs.
Sertifikāta turētājs
Piplife Nederland B.V.
Kiwa Nederland B.V.
Flevolaan 7
Sir Winston Churchilllaan 273 Abonenta kastīte 380
1600 AJ Enkhuizen
Abonenta kastīte 70
T +31228355647
2280 AB RIJSWIJK
F +31228355500
I Tīmekļa vietne
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Ražotājs
Piplife Polska S.A.
26-625-54
Strzalków 8
Polija
T +48486187722
F +48486187700
I Tīmekļa vietne
Vērtējums veikts
saistībā ar:
kvalitātes sistēmu
produktu
Periodiska pārbaude

КОМО

®

produkta sertifikāts

К76017/01

(B tipa) caurules ar daudzslāņu sienām no PP pašteces kanalizācijas sistēmām
ārpus ēkām
PRODUKTA SPECIFIKĀCIJA

Sertifikāts attiecas uz produktiem, kas atbilst BRL 9203, ar pielāgotas formas uzmavām, kas norādītas zemāk redzamajā
tabulā.
Aploces stingrums - produktu, uz kuriem attiecināms sertifikāts, sākotnējais aploces stingrums ir vismaz 8 kN/m2. Krāsa cauruļu ārpuses krāsa ir sarkana, brūna vai melna.
1. tabula - caurules
1. tabula - caurules
OD (mm)
SN (aploces
ID (mm)
stingrums) 8
160
X
200
200
X
250
250
X
300
315
X
400
400
X
500
500
X
600
630
X
800
OD = nominālais ārējais diametrs (outside diameter)
ID = nominālais iekšējais diametrs (inside diameter)

SN 8
X
X
X
X
X
X
X

Marķējumi

Produkti ir marķēti ar KOMO© zīmi.
Marķējums ir veikts šādi - zīme ir skaidra un neizdzēšama, atbilstošā attālumā maksimāli 2 m.
Obligātās norādes:
•
•
•
•
•
•
•

KOMO© vārdiska preču zīme;
ražošanas datums vai kodējums;
rūpnīcas nosaukums un/vai reģistrētā preču zīme
materiāla norāde "PP";
aploces stingruma klase SN;
pielietojuma joma - "BRL 9208 un/vai EN 13476";
nominālie izmēri, pamatojoties uz diametru DN/OD.

NORĀDĪJUMI DARBUZŅĒMĒJAM
Produkti paredzēti izmantošanai plastmasas cauruļvadu sistēmās pašteces kanalizācijas sistēmām ārpus ēkām. Nepieciešams
ievērot šādus pielietojuma nosacījumus:
• NPR (Nīderlandes Labas prakses pamatnostādnes) 3218 "Pašteces kanalizācijas sistēmas ārpus ēkām. Uzstādīšana un
apkope.";
• ražotāja apstrādes vadlīnijas.
Piegādes gadījumā pārbaudiet, vai:
piegādātās preces atbilst atrunātajām prasībām;
zīmes un marķējumu veids ir pareizs;
produktiem nav vizuāli redzami defekti, kas radušies transportēšanas un tml. darbību rezultātā.
Ja, pamatojoties uz iepriekš minēto, vēlaties iesniegt sūdzību par defektiem, lūdzam sazināties ar:
Pipelife Nederland B.V.
un, ja nepieciešams, ar:
Kiwa Nederland B.V.
Lai uzzinātu informāciju par atbilstošu uzglabāšanu, transportēšanu un apstrādi, skatiet sertifikāta turētāja apstrādes
nosacījumus.

NORĀDĪTO DOKUMENTU SARAKSTS*
NEN-EN 13476-1,3: 2007

NPR 3218, 1984

Plastmasas cauruļvadu sistēmas pašteces drenāžai un kanalizācijai - Daudzslāņu
cauruļvadu sistēmas no
neplastificēta polivinilhlorīda (PVC-U), polipropilēna (PP) un polietilēna (PE) - 1. daļa:
Vispārīgās prasības; 3. daļa: Tehniskie noteikumi caurulēm un veidgabaliem ar gludu
iekšējo un profilētu ārējo virsmu un cauruļvadu sistēmai, B tips
Pašteces kanalizācijas sistēmas ārpus ēkām - Uzstādīšana un apkope

* Lai uzzinātu norādīto dokumentu spēkā esošo redakciju, skatiet Novērtējuma pamatnostādņu BRL aktuālāko grozījumu
lapu.
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