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З ОЦШКИ ВЦПОВЦНОСТI
тов (укрсЕртIФIкЕЙшн>

ОРIАН

СЕРТИФIКАТ ВЦПОВЦНОСТI
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

/

СЕRТIFIСЛТЕ ОF CONT.ORMITY

Зареестровано в peccTpi органч
З

ль " UA,CRT,00508,20
оцеu*пffi

ОЦi"*" вцповiдностiЪа

Зарегесгрирован в реестре оргапа с
Regislercd at the Record o|cerlificalioп body uпdеr NЬ

дii з 16 ,ЛИСтопада 2020 до
T.pri"
Срок действия с / Теrп olvalidity
is

Продукция/

Ptodttct

впмогам
Соотватствуеттребовавияrr,r/
complywiththetчuirements
'
Вiдповiдае

(ш)

Производитель (и)/

Producer

2022

from

л9 стiйкостi труб системи опалення та

ii

39,17
код

УКТ ЗЕЛ, ТН ЗЕД

код

ЛКlul, ОКII

з'еднання з фiтингами згiдно з flБН В.2.5-

67:2013 "Опалення, вентиляцiя кондицiонування" (flодаток Г, п. Г.1.4) до внутрitltнього
ЗГiДНО З ДСТУ Б EN lSO 21003-5:2011 ('l година при температурi 20 "С i
li:.Y_.1Ц?.:ax
початковому напруженнi 10,8 МПа та 1000 годин при температурi 95 ОС i початковому
напруженнi 3,6 МПа) та п.п. 6.1 та 7 ДСТУ Б EN lSO 21003-2:2011

"SOGUT PLASTIK ve KALlp SANAYI ve тiсдквТ. A.S.''organize Sanayi Bolgesi
(fуреччиiа)

3. Cadde No: 18 34776 Yukari Dudullu / Umraniye/ istanbul/Turkiye

(s)

Сертпфiкат видапо

Сертифимт выдав/

Certilcale

листопада

Труби iз термостiйкого полiетилену PE-RT (в тому числiтруби PE-RT
iз кисневим бар'ером шаром) номiнальними зовнiшнiми дiаметрами
dn=l6x2,0 мм, dn={6x2,2 мм, dn=20x2,0 мм торговельноi марки 'SPK''
мя будiвництва мереж холодного, гарячого водопостачання та водяного опалення, у тому числi для пiдлогового опалення та з'еднань
з радiаторами будинкiв та споруд

Пролукчiл

Виробпrrк

,l5

iý issued to

.Щодаткова iнформацiя

,Щополrительная rтrформацияi
Дdd ilional iпfоrm а liоп

"SOGUT PLASTIK ve KALIP SANAY! ve TicAReT. A.S.''organize Sanayi Bolgesi
istanbu!iTurkiye (Туilеччи-на)

3. Cadde No: 18 34776 Yukari Dudullu / Umraniye/

труби iз термостiйкого полiетилену PE-RT (в тому числiтруби PE-RT iз киqневим бар'ером шаром) номiнальними зовнilлнiми дiаметрами dn=l6x2,0 ilм,
dn=l6x2,2 мм, dn=20x2,0 мм торговельноi маркц ,SPK" мя будiвництра меРеж
холодного, rарячого водопостачання та водяного опалення, У тому {ислi .ý,rrя
пiдлогового опалення та з'еднань з радiаторами будинкiв та Ьпоруi, lцо виго_
товляються серiЙно з 16.11.2020р.до 15,11.2022р. з проведенням технаглfrду
за сертифiкованою продукцiею один раз на piK
:

Н.М. Карпюк
(iнi|лiФц, rлрiцuцв)/

(шuцuвu, фапппtф/ (iпif ols, !апilу Nпе)
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