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   Galiojančio leidimo data Nr.:   

  2019-02-08    5181   

   
Pirmojo leidimo 
data   Žyma   

  2019-01-24       
         

 Sertifikato savininko pavadinimas ir adresas  Atitikties ženklas, kuriam taikomas sertifikatas    

 Innovative Water Systems OÜ         
 Aruküla tee 65, Jüri alevik         

 75301 Harjumaa         

 Estonia (Estija)         

 Informacija apie sertifikato savininką / gamintoją         
         

 Kontaktinis asmuo  Telefonas  Telefaksas   

 
Marek Somelar 

 +3725289085   -    
  El. paštas      

   marek.somelar@iwsgroup.ee    
 Gamintojas  Gamybos vieta      

 Innovative Water Systems OÜ  Harjuma, Estija      
          

 Produktas, kuriam galioja sertifikatas         
     _  

 Produkto tipas Standartas  Specialios taisyklės   

  normatyvinis dokumentas       

 

Plastikiniai vamzdžiai ir jungiamosios detalės 
neslėginiam požeminiam drenažui ir kanalizacijai - EN 13476-2:2007  INSTA-CERT SBC   

     EN 13476   

 

Struktūrinės sienų vamzdynų sistemos iš 
neplastifikuoto polivinilchlorido (PVC-U),          

 polipropileno (PP) ir polietileno (PE).         

          
          

 Produkto specifikacija          
 
IWS STRONG PE vamzdžiai be lizdo DN/ID 600 – 2000 mm, 3 ir 4 dim grupė, SN4, nutiesti po žeme 

pastato konstrukcijos išorėje (taikymo srities kodas „U“). 
 
IWS STRONG PE vamzdžiai be lizdo DN/ID 600 – 1600 mm, 3 ir 4 dim grupė, SN8, nutiesti po žeme 

pastato konstrukcijos išorėje (taikymo srities kodas „U“). 

 
 

 
Konfidenciali informacija pagal priedą 
 
 
Pirmiau nurodytas sertifikato savininkas leidžia naudoti „INSTA 
–CERT“ ženklą ant produktų, kurie atitinka pirmiau minėto 
standarto arba normatyvinio dokumento reikalavimus, arba jų 
atžvilgiu (tai, kas nurodyta šiame dokumente apie „INSTA-
CERT“ ženklą, taip pat galioja ženklams, apibrėžtiems 
atitinkamame SBC). Sertifikatas galioja su sąlyga, kad jo 
savininkas atitinka „Bendrąsias „INSTA-CERT“ partnerių 
sertifikavimo taisykles (GRC)“ ir specialiąsias minėto tipo 
produktų sertifikavimui taikomas taisykles. Sertifikato 
savininkas privalo atlyginti „INSTA-CERT“ partnerių dėl bet 
kokio reikalavimo patirtą žalą arba kitas išlaidas, už kurias 
partneriai gali tapti atsakingi dėl pagaminto produkto arba 
licencijos gavėjo parduoto produkto sukeltų sužalojimų. Tai 
galioja ir brokuotiems arba defektų turintiems produktams. 

 
 
 
 
 
„INSTA CERT“ SERTIFIKATAS 

 
 
Jeigu šis sertifikatas nenutraukiamas, jo galiojimas kiekvieną 
kartą automatiškai pratęsiamas dar vieneriems metams.  

Sertifikatas bus iš naujo išduotas su nauja „galiojančio leidimo 

data“ tik tada, jei pakeičiamas jo turinys ir (arba) sąlygos. Jo 
galiojimas gali būti nutrauktas metų pabaigoje su sąlyga, kad 

sertifikavimo įstaiga įspėja apie tai sertifikato savininką prieš tris 
mėnesius. Informacija apie galiojančius sertifikatus pateikiama 

„INSTA-CERT“ interneto svetainėje adresu www.insta-cert.net 
 
Šis sertifikatas neperduodamas. 
 
„INSTA-CERT“ NARYS 
 
RISE, „Research Institutes of Sweden“ AB  
sertifikavimas 

 

/Parašas/ 

Johan Åkesson 

http://www.insta-cert.net/

