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Kehtiva väljaande kuupäev  Sertifikaadi nr: 
2019-02-08  5181 

 
Esmakordselt välja antud    Viide  
2019-01-24 

 

Sertifikaadi omaniku nimi ja aadress  Sertifikaadiga hõlmatud vastavusmärk  
 
Innovative Water Systems OÜ 
Aruküla tee 65, Jüri alevik 
75301 Harjumaa 
Estonia  
  
Sertifikaadi omanikuga / tootjaga seotud informatsioon 
 
Kontaktisik  
 
Marek Somelar 

Telefon  
+3725289085 

Faks  
- 

E-post 
marek.somelar@iwsgroup.ee 

Tootja  
 

Innovative Water Systems OÜ 
 

Tootmiskoht  
 
Harjuma, Estonia 

 
Sertifikaadile vastav toode  
 
Toote tüüp  
 
Plasttorud ja liitmikud isevoolsele
maa-aluse drenaažile ja reoveele -
struktuurse seinaga torusüsteemid 
polüvinüülkloriidist (PVC-U),
polüpropüleenist (PP) ja polüetüleenist (PE). 
 

Standard / Normatiiv 

EN 13476-2:2007 

Erinõuded  
 
INSTA-CERT SBC  
EN 13476 

Toote spetsifikatsioon  
 
 
IWS STRONG PE torud ilma ühendusmuhvita DN/ID 600 – 2000mm, jaotus 3 ja 4, SN4, maa-aluse
paigaldusega väljaspool hoone konstruktsiooni (paigalduskood „U“).

 

IWS STRONG PE torud ilma ühendusmuhvita DN/ID 600 – 1600mm, jaotus 3 ja 4, SN8, maa-aluse
paigaldusega väljaspool hoone konstruktsiooni (paigalduskood „U“).

 

 
 
 
 
Konfidentsiaalne informatsioon vastavalt lisalehele  
 

 

 
Sertifikaat ei ole edasikantav.  
 
MEMBER OF INSTA-CERT  
 
RISE Research Institutes of Sweden AB 
Certification 
 
 
 
Johan Åkesson 

INSTA CERT CERTIFICATE TÕLGE 

Ülaltoodud sertifikaadi omanik omab käesolevaga luba 
kasutada INSTA-CERT kaubamärki oma toodetel, mis 
vastavad eelmainitud standardi või normatiivi nõuetele 
(INSTA-CERT markeeringu nõuded kehtivad ka teistele SBC 
normatiivis toodud tähistele). Sertifikaat on kehtiv tingimusel, 
et sertifikaadi omanik täidab „INSTA-CERT partnerite 
sertifitseerimise üldreeglid“ (”General rules for certification by 
partners of INSTA-CERT” (GRC)) nõudeid ning konkreetseid 
eeskirju, mida kohaldatakse nimetatud tüüpi toodete 
sertifitseerimise suhtes. Sertifikaadi omanik on kohustatud 
hüvitama INSTA-CERTi partneritele kõik kahjunõuded või 
muud kulud, mida partnerid võivad sertifikaadi omaniku poolt 
toodetud või müüdud toote põhjustatud vigastuste tõttu 
vastutusele võtta. See kehtib ka defektsete või vigaste 
toodete kohta.

Kui sertifikaati ei lõpetata, pikendatakse seda automaatselt 
korraga üheks aastaks. Sertifikaat väljastatakse uue „kehtiva 
väljaande kuupäevaga” ainult siis, kui sertifikaadi sisu ja / või 
tingimused on muutunud. Lepingu lõpetamine võib toimuda 
aasta lõpuni, kui sertifikaadi omanik ja sertifitseerimisasutus 
teatavad sellest kolm kuud ette. Kehtivate sertifikaatide 
teave on kättesaadav INSTA-CERT kodulehel 
www.insta-cert.net
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