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1. A terntók típus egyedi azonosító kórlja:

Pp-l{ C§ÖVl,K É§ ll)()i\l()K <RantlomKlT> \,izl]l,:,:-l,rÁsgtlz tls l,i,r,esl RliND§Z!,Rí:]{ll[Z

2. Típus, tétel, sorozatszám vagy bárrnel1., nrás elem, arncly lelretővé teszi az építési termék azonosítását:

( sövek {egvrétegű PP-R ós töb!rétegű PP-R l üvcgszrl l PP-R) és PP-R idomol< t}]li 20- l l0 mm, szín: rr \.'al:-*nr lnrill{ril
SRt, áltrl gy:irtoft fehór" sziirlr,c ós zii|tl.

3. .\z éllítési termék te 11ezett felhasználrisa:

Falon belüli és -kívüli ivóvizes, illetve fűtési rendszerekhez 90 oC-os maximális üzemi hőmérsékletig.

"l, A gyártó neve, be.iegyzett keresl<etlelmi neve vagy bejegyzettvótljegye és elórhetósége:

§t- Y,lLRoN-l lNl}!:§TRll] §Rí,.
{.íll: §-tlxl Preciziti, nt1,28, Settor 6, Bucuresti" |{,tm*nia

5. A meghatalnlazott kópviselő ncve és elérhetősége:

Vivaco Épületgépészeti és Kereskedelmi Kft.

1 172 Budapest Lokátor u. 17.

Tel: +36 12540160

6. A tcrntókek nregfelelősóge az alábbi hiv:rtl<ozás szerint:

TECHNICAL APPROVAL IN CONSTRUCTION No. 017-052801-2017

7, Nyilatlrozat szerinti tt,ljesítmény:

TULAJDONSAGOK VIZSGALATI
ELőíRÁs

SZABVÁNY ELÓÍRÁSOK EREDMÉNY

Jelleg EN ISo 15874

A csöveket és idomokat nagyítóval kell
megvizsgálni, sima belsó és külső felület, tiszta és
sorjától mentes, pórusok és más felületi hibáktól
mentes. A csővégeket megfelelően kell vágni
tengelyüke merőlegesen.

Megfeleló

Méretek és

mérettűrések
EN ISo 3126

EN ISo 15874

Alkalmazási osztály, méretek és tűrések (külső
átm&ő, vastagság) meg kell felelniük a termék
szabv énybm megadott értékeknek.

Megfelelő

Belső hidraulikus
nyomás ellenállás

EN ISo ll67-1

ENISo l167-2

EN ISo 15874

l65 óra 95 'C hőmérsékleten (körkörös nyomás: 3,8
MPa)
22 óra95'C hőmérsékleten (körkörös nyomás: 4,3
MPa)
1 őra20 oC-os hőmérsékleten (körkörös nyomás: l6
MPa)

Megfelelő *
törés nélkül

Hosszanti összehúzódás EN ISo 2505 3 2Yo, |3 5" C hőmérsékleten Megfelelő

A vizsgálatokat elvégző laboratórium neve és címe: INSIST-UTCB Laboratory Test Heating systems and equipment
- INSIST, B-dul Pache Protopopescu nr.66, sector 2 , Bucharest, Laboratory oftests Valrom Industrie, B-dul Precizieio no.
28, Sector 6, Bucharest.
Egyéb vonatkozó dokumentumok: A 20ll200l. (X. 25.) Korm. rendelet szerint a Budapesti Főváros Kormányhivatala által
kiadott engedély ivóvíz- és használati melegvíz-ellátásrao fiirdővíz ellátásra. Azonosító száma: BP/FNEF-TKI|04090-2120I8
Nemzeti Műszaki É,rtékelés NMÉ) hideg és melegvíz szállításra az wővíz ellátás és fűtés területén. szám: A-l07l20l7
E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártő a felelős.

A gyártó meghatrlna&pÉlépviselője:

*l>x*rfitutr
Ugyvezetó

YTyAco
baWpepeueti és Kerskedelmi Kft,
' 1ITi bttaapest, Lokátor u. l7.

Adószám: 1 236EE59,2-42

Budapest, 2019.07.04.


