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Срок действия с

l

l

березня 2021 до 01 березня 2023

Теrm oryahdily isfirom

продукцiя

Армаryра трубопровiдна з полiпропiлену @P-R тип 3) в тому числi з
металевими вставками торговыIцнрI марки "SPK" lrомiнальним
зовнiцrнiм дiаметром dn=16-110 мм для будiвництва мереrк холодrIого,
гарячого водопостачання та водяного опалення будиlrкiв та споруд:

Продукция/

produclioп

848l

КОД

УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

кодДКПП, оКП

крани кульовi, веrrтилi та фiльтри

вiдповiдас вимогам
CooTBeтcTByeT требованиям/
Сопрlу ulilh. the rеquirепепls

до стiйкостi з'еднать з трубами з PP-R згiдно ДБН В 2.5-64z20|2 'Внутрiшнiй
водопровiд i каналiзацiя"(п.п. 27.2,2, 27,2.3) та .ЩБН В 2,5-61z2013 ..Опалення,
вентиляцiя, кондицiонування" ( додаток Г, п. Г1.4) в умовах рядка 3 таблицi 13
ДСТУ Б В 2,1-144:2007 (165 годин при температурi 95 С i початкову напруясенпi в
стiнцi труби 3,8 МПа)

(SOGUT pLASTiKve
KALIP SANAYive TiCARET A.S.''Organize Sanayi Bolgesi
Cadde No: 18 3477б Yчkаri Dudullu / Umrапiуе/ istanbul Дчrkiуе (Туреччина)

Виробltпк (и)
Производитель (и)/
Producer (s)

Сертифiкат вIrдано
Ссртиt|lикат выдаtt/
Сеrtфсаlе is isstted oll

.Щодаткова

Cadde No:

18 3477б

че

KALIP SANAYi

Yчkаri Dudullu

/

че

тiсдквт

A.S."organize Sanayi Bolgesi

Umrапiуе/ istanbul Дчrkiуе (Туреччина)

аРМаТУРа ТрУбопровiдна з полiпропiлену @P-R тип 3) в тому чис.пi з металевими
вставками торговельноI MapKll "SPK" номirrальним зовнiшнiм дiаметром dп=lб-110
информаuия/ мп{ для будiвництва мерея{ холодного, гарячого водопостачання та водяного

iпjоrmаtiоП

опаJIенпя будинкiв та споруд: KpaHI| lсульовi, вентилi та фiльтри, що
вI|готовляються серiйно з 0l березня 202l до 01 березня 2023 з проведенням
технiчного нагляду за сертифiкованою продукцiею одиш раз lla pitc

Сертифiкат вItдано органом
оцiнки вiдповiдностi

Оргаll з оцirlклt вiдповiдностi
ТОВ (УКРСЕРТIФIКЕЙIIIН)
Сертификатвыланорганомоценки.._т]:лтт.:У,
33018, пt. Рiвпе, вул. Курчатоваr62!r,
Сепфсаlе is issrcd Ьу the сопfОrmitу assessпrcnl bod)'
i]л. +звоZз- 77-321-77,e-mail:ukrcertification@ukr.net,
з

https://ukrcertifi cation.com

протоколiв сертlлфiкацiйttих випробувань Л} 192, ЛЪ 193,.}{} 194 вlд26,02.2021р. ВЛ ТоВ
18, м. PiBlle, вул. Курчатоваr 62!, висновку за аналiзом
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Оп the grouпds
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