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Innovative Water Systems OÜ 
Aruküla tee 65, Jüri alevik 
75301 Harjumaa 
Igaunija 

 
Informācija par sertifikāta īpašnieku/ražotāju 

 

Kontaktpersona 
 

Marek Somelar 

Tālrunis 

+3725289085 
Telefakss 
- 

E-pasts 

marek.somelar@iwsgroup.ee 

Ražotājs 
 

Innovative Water Systems OÜ 

Ražošanas vieta 
 

Harjuma, Igaunija 

 

Produkts, kam piešķirts sertifikāts 
 

Produkta veids 
 

Plastmasas caurules un armatūra zem spiediena 
neesošām drenāžas un kanalizācijas sistēmām 
— strukturētām sienas cauruļvadu sistēmām no 
neplastificēta poli(vinilhlorīda) (PVC-U) un 
polietilēna (PE). 

Standarts 
Normatīvais dokuments 

EN 13476-2:2007 

Specifiski noteikumi 
 

INSTA-CERT SBC 
EN 13476 

Produkta specifikācija 

 

IWS STRONG PE caurules bez uzmavas DN/ID 600 – 2000 mm, dim grupa 3 un 4, SN4, ieraktas zemē 
ārpus ēkas (lietošanas apgabala kods ”U”). 

 
IWS STRONG PE caurules bez uzmavas DN/ID 600 – 1600 mm, dim grupa 3 un 4, SN8, ieraktas zemē 
ārpus ēkas (lietošanas apgabala kods ”U”). 

 
 

 
Saskaņā ar pielikumu – konfidenciāla informācija. 

 

Iepriekš minētajam sertifikāta īpašniekam ar šo tiek dota 
atļauja izmantot INSTA-CERT marķējumu uz vai saistībā ar 
produktiem, kas atbilst augstāk norādītajam standartam vai 
normatīvajam dokumentam (šajā dokumentā norādītais par 
INSTA-CERT marķējumu attieksies arī uz marķējumiem, kas 
definēti attiecīgajā SBC). Sertifikāts ir derīgs ar nosacījumu, ka 
sertifikāta īpašnieks ievēro “INSTA-CERT vispārējos 
sertifikācijas noteikumus” (GRC) un konkrētus noteikumus, 
kas attiecas uz minētā produktu veida sertifikāciju. Sertifikāta 
īpašnieka pienākums ir pasargāt INSTA-CERT partnerus no 
jebkuras zaudējumu vai citu izdevumu piedziņas, ja partneriem 
rastos šādas saistības, jo licences turētāja ražotais vai 
tirgotais produkts ir nodarījis miesas bojājumus. Tas attiecas 
arī uz defektīviem vai nepareizi izgatavotiem produktiem. 

Ja sertifikāta darbības termiņš netiks izbeigts, tas tiks automātiski 
pagarināts uz vēl vienu gadu. Sertifikāts tiks izsniegts atkārtoti ar 
jaunu “spēkā esošas redakcijas datumu” tikai tad, ja ir mainīts 
sertifikāta saturs un/vai apstākļi. Sertifikātu var izbeigt gada 
beigās, trīs mēnešus iepriekš par to paziņojot sertifikāta 
īpašniekam un sertificējošajai iestādei. Informācija par spēkā 
esošajiem sertifikātiem ir pieejama INSTA-CERT mājaslapā, 
www.insta-cert.net 

 
Šo sertifikātu nevar deleģēt citiem. 
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