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Hivatkozási szám:

lGAzoLÁs
az ivóvíz minőségi kóvetelményeiról és az ellenórzés rendjéről szóló 20112001. (X. 25.) Korm" rendelet

(továbbiakban:20112001. Korm. rendelet)szerinti, azivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel
közvetlen ü l érintkezó termék bejelentésének tudomásu l vételéről.

Az S.C. Valrom lndustrie S.r.l, (28. Preciziei, 062204 Bucharest, Romania, a továbbiakban. Forgalmazó)
kérelme ós annak mellékletei alapján - az áItala gyártott zöId, szürke és fehér színű Valrom idomok
és egyrétegű, illetve többrétegű üvegszállal vagy aluminium fémszá|la! erősített műanyag PP-R
csövek (a továbbiakban: Termék) forgalmazására vonatkozó, a Termék ivóvíz- és használati melegvíz-
ellátásban, valamint fürdővízellátásban történó alkalmazása céljából tett bejelentését a
népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Fóváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az
alábbi adatokkal és használati feltételekkel

tudomásulveszi:

száma: B Pi F N E F-T Kl l 04090-21 20 1 8.1,) A bejelentés nyilvántartási

2.)A Termék neve:

3.) A Termék rendeltetése:

4.) A Termék forgalmazójának neve:

5.) A Termék gyártójának neve:

6.) A Termék alkalmazási területe:

lktatószám:
Ügyintézó:
Telefonszám:
E-mail:
Tárgy:

zöld, szürke és fehér színű valrom idomok
többrétegű üvegszállal vagy aluminium
műanyag PP-R csövek

műanyag idomok, csövek

S.C. Valrom lndustrie S.r.l.
(2B, Preciziei, 062204 Bucharest, Romania)

S.C. Valrom lndustrie S.r.l.
(28. Preciziei, 062204 Bucharest, Romania)

tudomásulvételének
szempontú

és egyrétegű, illetve
fémszállal erósített

ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás, fürdővízellátás
(max. 80 oC)

. Népegészségügyi Osztály 1.
1138Budapesi,Váci út174,-1550 Bp.,Pf.:203 -Telefon: +36(1)465-3866-Fax: +36(1)465-3853

E-mail: kozeg 1 @nfo.bfkh. gov. h u - Honlap: wrvw. kormadyhivatal. hu



7.) A Termék nyilvántartásba vételének időpontja: 2018, május 16.

A bejelentést a BFKH - az egészségUgyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi Xl.
törvény (a továbbiakban: Ehi. tv.) 7. § (1) es (2) bekezdései szerint - nyilvántartásba veszi.

A Termék felhasználási feltételeit a BFKH a következók szerint határozza meg:
1. A Termék az országos Közegészségügyi lntézet KÓZ-7937-1l2017, és KöZ-7937-2l2017.

iktatószámú, 2018. február 7-én kelt szakvéleményében foglalt feltételek betartásával, és az
azoknak megfelelő, a jelen igazolás elválaszthatatlan részét képező melléklet szerinti
felhasználási feltételeket (közegészségügyi előírásokat) tartalmazó Vásárlói tájékoztatóval
együtt forgalmazható.

2. A Termék alkalmazása során - a közegészségügyi kockázatok csökkentése érdekében - be kell
tartani a Vásárlói tájékoztatóban foglaltakat.

A BFKH felhívja a Forgalmazó figyelmét az alábbiakra.
1, a Termók közegészségügyi felülvizsgálatái a Forgalmazónak jelen igazolás kiadásától számított

öt éven belül az illetékes megyei kormányhivatalnál kell kérelmeznie.
2. A nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek, adatok megváltozása bejelentésének

elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelóség, valamint a kötelezó felülvizsgálat 3
hónapon túli elmulasztása a nyilvántartásból való törlést vonja maga után.

3. A Forgalmazónak és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási
kötelezettsége van az ivóvízellátásban vízzel közvetlenül érintkezó anyagok, termékek
forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a nyilvántartott anyag, termék felhasználására
vonatkozóan.

A Forgalmazó az eljárásért fizetendő, az Áltami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes
közigazgatási eljárásaiérí és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendó díjakról szóló 112009. (l. 30.)
EüM rendelet 1. sz. mellékletének lV.8. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A BFKH jelen igazolást a 20112001, Korm. rendelet 8/A § (2) bekezdése, a fővárosi és megyei
kormányhivatal, valamint a járási (fóvárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai eltátásáról,
továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelólésérőlszóló 385/2016. (Xll. 2.) Korm, rendelet 3. §
(1) bekezdése alapján adta ki, és a Terméket az általános közigazgatási rendtartásrót szóló 2016, évi
CL. törvény 97. § (1)bekezdésének, valamintaz Ehi. tv.7. § (1) bekezdésénekfigyelembevételévelvette
nyilvántartásba.

Budapest, 2018. május 17.

Dr. György lstván

Melléklet: 1 db, Vásárlóitájékoztató
Az igazolást kapják:

1. S.C. Valrom lndustrie S,r.l. (28, Preciziei, 062204 )

- meghatalmazott (Pincés Zoltán, Vivaco Kft., ) általi személyes átvétel útján
2.|rattár

Az igazolásról értesül:
1. Országos Közegészségügyi lntézet (oki.tiikarsag@oki.antsz.hu) - elektronikusan
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Vásárlói tájéko
Megnevezés: Zöld, szürke és fehér színú Valrom idomok \ egyreÖÓű, ir

fémszállal vagy üvegszállal erősített többrétegű műanyag PP-Res€uebsz, ,l
alumínium

Gyártó: S.C VALROM |NDUSTRIE S.R.L.

062204 Bucharest (Románia) 28, Preciziei

Magya rország i forgalmazója:

V|VACO Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.

1172Budapest, Lokátor u, 17,

F'elhasznált anyagok: Külső réteg: PP-R

Közbensó réteg: Üvegszál (csak üvegszálas termék esetén)

Közbenső réteg: Alumínium (csak alumínium fémszállal erősített termék
esetén)

Belső réteg: PP-R

Méretek(mm): s20x3,4,, a25x4,2,, a32x5,4,, a 40x6,7,, a 50 x 8,3; a 63x10,5, o 63 x10,5;
g 75 x 12,5,, a 90x15,0; a 110x18,3 - S 2,5 falvastagságnál (SDR6);

s 20 x2,B,, a 25 x 3,5; s 32x4,4,,6 40 x 5,5; s 50 x6,9; a 63 x 8,6; a75x
10,3,, a 90x,12,3, a 110x15,1 - S 3,2 falvastagságnál (SDR7,4).

Szabvány megfelelősség: SR EN lSo 9001 : 2008, SR EN lSo 14OO1: 2005,

Alkalmazás: Lakó-, közösségi-, termál-, uszoda-, és egyéb rendeltetésű épületekben

fűtési, hűtési, termál, uszoda és ivóvíz rendszerekbe történő beépítésre.

Al kalmazási feltételek:

"A termékkel érintkező emberi íelhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi
szempontból 80"C-ot nem haladhatja meg.

, A termék tisztítása/ferlőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére/ nyilvántarlásba
vételére vonatkozóan a 20112001. (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38l2OO3. (Vl1.7)
ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadók.

' A javított csövek tisztítása különös tekintettel a mechanikai sérülések megelőzésére
vonatkozóan nem történhet olyan tisztítási eljárás alkalmazásával, ami a felület megsérüiését
valószínűsítheti, azaz nem lehet alkalmazni mechanikai tisztítást.

' A termékeket használatbavétel előtt legalább egy napra iuővízzel, illetve használati
melegvízzel fel kell tölteni, az öblítővizet a csatornába kell engedni. Az öblítővizet háztarlási
célra felhasználni nem szabad, Csak ezután szabad megkezdeni a rendszer rendettetésszerű
használatát.


