TELJES lTM ENY NYILATKOZAT
27512013 (Vl|.16) Korm. rendelet alapján
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Terméktípus egyedi

PN10 bar üzemi nyomású, polietilén, PE100 alapanyagú víznyomócsövek

azonosító kódia:

A

csövek földbe temetett ivóvíz nyomóhálózatok kialakítására, valamint egyéb vizek,
uc-ot
meg nem haladó
szennwizék nyomá§ vagy vákuum álátti §zállitá§ára alkalmázhátók, 40

szállított víz hőmérsékletig.

A

csövek PE,í00 anyagból készülnek a névleges nyomási meghatározó szabványos
A csövekből hegesztéssel vagy mechanikus csőkötő idomokkal

méretarányban (SDR).
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A felhasználás célja(i):

csővezeték-rendszerek építhetók ki.

A

csövek íelhasználási célját a csövek szignálásának szine (ivóvizcsó esetén kék,

szennyvízelvezető csó esetén barna, egyéb rendeltetésú csó esetén fehér), esetlegesen a
jelöló csík színe (színkód megegyezik a s4ignáláséval), valamint a szigná|ás szövegesen
tartalmazza.

Emberi fogyasáásra szánt víz szállitására szolgáló vizvezeték-rendszerek építéséhez,- a

-
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5

201l2OO1 (X"25) Korm. rendelet előírásainak megifelelóen,
csak
rendelkező alaoanvaqból készült csövek használhatók.
Neve és eíme:
PARTiUM'70 Zrt.
4024 Debrecen, Blaháné u.Zll

A gyártó

Elérhetósége:
titkarsag@partium. h u ;
A teljesítményál|andóságának értékelésirendszere(i) (AVCP) az
Euópai Bizottság 1999I472|EC határozata, illetve a 3O5l2011lEU
rendelet alapián :

N y i l akozat
(A l apvető) j el l emzők

Megfelelaz MSZ EN
mérete, mérettűrése
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Víztömörség
Belső nyomásállóság tartóssága (OlT)
Csatlakozások tartóssága
veszé]yes anyaqok kibocsáitása
Higiéniai tulajdonság

MsZ EN lso 1167-1
MsZ EN lso 1167-2

122O1-2+A1

MsZ EN lso 3126

nvomáson: víáömör

MsZ EN lso 1167-1
MsZ EN lso 1167-2
MsZ EN lso 11357_6

szabvánvnak
PN16 bar üzemi
>

20 perc

NPD
NPD

MSZE 9981

Megfelel a2O1l2O01

Lásd egyéb vonatkozó

(X.25) Korm. rendelet

dokumentumok

előírásainak

:

nz Alami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat termékre vonatkozó alkalmazási engedélyek

: KEF-5596-2/20í 3: KEF -7999-21201 5
1. pontban meghatározott termék teljesítményemegfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek,

száma: KEF-1 1936-21201

Az

Műszaki előírás

VizsgáIati előírás

NPD
PN10 bar

Belsó nyomásállóság

Kiegészítő tájékoztatás

4-es rendszer

szei nű teljesítm ény

TeIjesítmény

Tűzben való viselkedés

Nyomócsövek

Tel:06/5241$466

www.partium,hu

MSZE 9981

Nemzeti szabvány:

Lényeg as

ÁrurSZ engedéllyel

27512013 (Vl1.16) Korm. rendeletnek megfelelően

A gyártó nevében és részérőlaláírószemély:

e

teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag
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r Cím: 4024 Debrecen, Blahánéu. 2.2. em.203-204 r 400l Debrecen, Pf. 18.
r Telefon: 06 52 4l5 466 l Fax: 06 52 4l0 730 r E-mail: partium@partium.hu r www.partium.hu
r Telephelyek: 4100 Berettyóújfalu, Keresztesi út 3. sz. l Telefon: 06 54 505 356 r Fax: 06 54 402 478
3580 Tiszaújvaros, Gyári úq TVK Ipartelep 2l l7114 hrsz. r Telefon: 06 49 522 577 lFax:.06 49 521 9l5
r Cógjegzékszám: 09-10-000010 l Adószám: 10273252-2-09
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