SERTIFIKAATTI

Myönnetty:

Nro/Versio:

2017-12-14

4104

Ensimmäinen versio myönnetty:

2017-12-14
Sertifikaatin haltijan nimi ja osoite

Sertifikaatin kattamat merkit:

Meltex Oy Plastics
Puuppolantie 111
40270 Palokka

Sertifikaatin haltijaa/valmistajaa koskevat tiedot
Yhteyshenkilö

Puhelin

Faksi

+358 20 777 0010
Jaakko Valkonen
Sähköposti
Valmistaja

Okartek Oy

jaakko.valkonen@meltex.fi

Valmistuspaikka

Leipurinkatu 5
20780 Kaarina

Tuote, jota sertifikaatti koskee
Tuotetyyppi

Muoviputkijärjestelmät viemäröintiin rakennusten
rakenteiden sisällä (matala ja korkea lämpötila).
Polypropeeni (PP).

Standardi / Vaatimusasiakirja

EN 1451-1

Erityisohjeet

SBC 1451

Tuotteen erittely

Muoviset viemäröintiputkistojärjestelmät liitteen 1 mukaan.
Hyväksytyt raaka-aineet ja tiivisteet liitteen 2 mukaan.

Yllämainitulle sertifikaatin haltijalle on täten myönnetty oikeus käyttää
INSTA-CERT -merkkiä tämän sertifikaatin laajuudessa tuotteissa, jotka
täyttävät yllämainittujen standardien tai vaatimusasiakirjojen vaatimukset
(tässä sertifikaatissa INSTA-CERT -merkin osalta mainittu pätee myös
vastaavissa erityisohjeissa määriteltyjen merkkien osalta). Sertifikaatti on
voimassa sillä edellytyksellä, että sertifikaatin haltija noudattaa INSTA
CERTin yleisiä ohjeita (GRC) ja sertifikaatissa mainittuja tuotetyyppiä
koskevia erityisohjeita. Mikäli sertifikaatin haltijan valmistamasta tai
myymästä INSTA-CERT -merkillä varustetusta tuotteesta aiheutuu
vahinkoa, on sertifikaatin haltija vastuussa siitä, että INSTA-CERTin
jäsenelle ei esitetä korvaus- tai muita vaatimuksia. Tämä koskee myös
tuotteessa havaittuja vikoja tai puutteita.

Sertifikaatti on voimassa kalenterivuoden kerrallaan ja sertifikaatin
voimassaolo jatkuu automaattisesti vuoden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu.
Sertifikaatin päivämäärä muuttuu vain mikäli sertifikaatin sisältö ja/tai
sertifikaatin myöntämisehdot muuttuvat. Sertifikaatin haltija ja sertifioija voivat
irtisanoa sertifikaatin kalenterivuoden alusta alkaen, kuitenkin ilmoittamalla
siitä viimeistään kolme kuukautta ennen vuoden vaihdetta
Lupaa ei voi siirtää toiselle.
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Sertifikaatin nro

4104

Myönnetty

2017-12-14

Sertifikaatin haltija
Meltex Oy Plastics
Puuppolantie 111
40270 Palokka
Rakennusten rakenteiden sisäpuoliset muoviset viemäröintiputkistojärjestelmät (matala ja korkea lämpötila) - Polypropeeni (PP)
YHTEET
Tuotenimi

Meltex

Yhderyhmä

Haara-, Kulma- ja Muut yhteet

Käyttökohdealue / Putkisarja
Halkaisijat
- kokoryhmä 2

BD / S16
75 - 110

Yhderyhmä

Muut yhteet

Käyttökohdealue / Putkisarja
Halkaisijat
- kokoryhmä 1

B / S16
50

Valmistuspaikan tunniste

