МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

„
„
Зареєстровано в Реєстрі за №

UA1.044.0024847-15

Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з13 травня

2015

до

12 травня

Срок действия с

Продукція Система попередньо ізольованих гнучких пластмасових
трубопроводів торгової марки 'Microflex' для зовнішніх мереж
опалення, гарячого та холодного водопостачання

Продукция

Виробник продукції
Изготовитель продукции

'WATTS Industries Italia S.r.l', Via Brenno, 21 - 20853 Biassono, Italy (Італія);
адреса потужностей виробництва: Via Vienna, 3-38121 Trento, Italy (Італія)

Сертифікат видано

'WATTS Industries Italia S.r.l', Via Brenno, 21 - 20853 Biassono, Italy (Італія)

Сертификат выдан

Додаткова інформація

система попередньо ізольованих гнучких пластмасових трубопроводів

Дополнительная информация торгової марки 'Microflex', що виготовляється серійно з 13.05.2015р. до

12.05.2020р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою
продукцією один раз на півтора року
Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Зам
кова, 31, тел. (0362) 22-13-31 свідоцтво про упов
новаження № UA PN .044 від 26.02.2014р

На підставі Протоколів сертифікаційних випробувань № 206, № 207 від 13.05.2015р. ВЦ ДП
На основании 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації № 2Н238 від
10.07.2014р., звіту за результатами перевірки та оцінки СУЯ № 116-117-Б від 17.04.2015р,
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ініціали, прізвище
Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО
за тел. (044) 537-35-76
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ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Зареєстровано в Реестрі за №

UA1.044.0024849-15

Зарегистрирован в Реестре

2015

Термін дії з « травня

12 травня

2020

Срок действия с

Продукція Детал' з'єднувальні (фітинги) латунні до пластмасових трубопроводів
торгової марки 'Microflex' для зовнішніх мереж опалення, гарячого та
холодного водопостачання діаметром dn=25-200 мм

Продукция

7412
код у к т з е д , т н з е д

ко д ДКПП, ОКП

оВідповідає вимогам

п.п. 1.1,’ 1.5,’ 2.1,’ 2.3,’ 3.5,’ 3.7,’ 3.8 ГОСТ 12.2.063-81

Соответствует требованиям

Изготовитель продукции

'WATTS Industries Italia S.r.l', Via Brenno, 21 - 20853 Biassono, Italy (Італія);
адреса потужностей виробництва: Via Vienna, 3-38121 Trento, Italy (Італія)

Сертифікат видано

'WATTS Industries Italia S.r.l', Via Brenno, 21 - 20853 Biassono, Italy (Італія)

Виробник продукції

Сертификат выдан

Додаткова інформація

деталі з'єднувальні (фітинги) латунні до пластмасових трубопроводів

Дополнительная информацияТО ргової марки 'Microflex', що виготовляються серійно з 13.05.2015р. до

12.05.2020р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою
продукцією один раз на півтора року
Сертифікат видано органом з сертифікації
Сертификат выдан органом по сертификации

ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Зам
кова, 31, тел. (0362) 22-13-31 свідоцтво про упов
новаження № UA PN .044 від 26.02.2014р

На підставі Протоколу сертифікаційних випробувань № 208 від 13.05.2015р. ВЦ ДП
На основании 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації № 2Н238 від
10.07.2014р., звіту за результатами перевірки та оцінки СУЯ № 116-117-Б від 17.04.2015р.
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