
 

 

INSTA-CERT         SERTIFITSEERIMISE LITSENTS 

 
Kehtiva väljaande kuupäev  Nr: 

2005-06-03   5004 

 
Väljaandmise kuupäev   Viide 
20005-06-03 

 
Sertifikaadi saaja nimi ja aadress    Sertifikaadiga antav vastavusmärgis 
Pipelife Sverige AB      [Pilt] 

Box 50 

524 02 Ljung 

 
Sertifikaadi saaja/tootja andmed 
Sertifikaadi saaja tehniline töötaja 
 

Magnus Nilsson 

 

Telefon 
+46 513 221 00 

Faks 
+46 321 622 20 

E-post 
Magnus.nilsson@pipelife.se 

Tootja 
 

Pipelife Sverige AB 

 

Tootmiskoht 
 

Indusrivägen, Ljung (Rootsi) 

 

 
Sertifikaadiga hõlmatud toode 
Toote tüüp 
 

Polüpropüleenist (PP) 

plasttorusüsteemid hallvee ja 

reovee äravooluks (madalatel ja 

kõrgetel temperatuuridel). 

Standard 

Normdokument 

EN 1451-1:1998 

Konkreetsed reeglid 
 

INSTA SBC 1451-1 

Toote kirjeldus 
32-50 mm, PP torud, suurusgrupp 1, S14, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone 

konstruktsiooni külge (kasutusala kood „B“). 

75-160 mm, PP torud, suurusgrupp 2, S14, hoonete sisse ja hoonetest välja kinnitatuna hoone 

konstruktsiooni külge, lisaks maetuna pinnasesse ning betoneerituna (kasutusala kood „BD“). 

 

32-50 mm, PP käänikud, hargmikud ja teised, suurusgrupp 1, S14, hoonete sisse ja hoonetest välja 

kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge (kasutusala kood „B“). 

75-160 mm, PP käänikud, hargmikud ja teised, suurusgrupp 2, S14, hoonete sisse ja hoonetest välja 

kinnitatuna hoone konstruktsiooni külge, lisaks maetuna pinnasesse ning betoneerituna (kasutusala 

kood „BD“). 

 

Konfidentsiaalne informatsioon on toodud lisas. 

 
Sertifikaadi saajale antakse käesolevaga luba kasutada INSTA-
CERT märgistust toodetel või seoses toodetega, mis täidavad 

eelnimetatud standardi või normdokumendi nõudeid (käesolevas 

dokumendis INSTA-CERT märgise kohta kirjutatu kehtib ka 
vastavate SBC märgiste kohta). Sertifikaat kehtib tingimusel, et 

sertifikaadi saaja täidab „INSTA-CERT partnerite üldisi 

sertifitseerimisnõudeid“ (GRC) ja nimetatud tüüpi toodete 
sertifitseerimisele kehtivaid konkreetseid reegleid. Sertifikaadi 

saaja on kohustatud vabastama INSTA-CERT partnerid kõigist 

nõuetest ja kahjudest ning muudest kulutustest, mis võivad 
sertifikaadi saaja poolt toodetud või müüdud toote põhjustatud 

vigastuste tõttu partneritele tekkida. Sama kehtib ka defektsete ja 

vigaste toodete puhul. 
 

INSTA CERT SERTIFIKAAT 

Sertifikaat kehtib ühe kalendriaasta jooksul, välja arvatud juhul, kui 
sertifikaadi saaja või INSTA-CERT liige vähemalt kolm kuud ette 

vastupidisest teatab. Sertifikaat väljastatakse muudetud „kehtiva 

väljaande kuupäevaga“ uuesti ainult juhul, kui selle sisu ja/või 
tingimused on muutunud. 

 

Käesolev sertifikaat ei ole delegeeritav. 
 

INSTA-CERT LIIGE 

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

 

/allkiri/ 
LennartMånsson


