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Труби iз полiетилену (PE-RT) номiнальним зовнiшнiм
дiаметром dп=25-225 мм для будiвництва мереж холодного,
гарячого водопостачання та опалення будинкiв та споруд

l0393
lilti lSo/IEc

код УКТ ЗЕД, ТН ЗВД
22.21,21

кодДКПП, оКП

ТУ У 22.2-23957545-0't1:2015 кТруби, елементи трубопроводiв i перехiдники
з полiетилену пiдвиlценоТ термостiЙкостi PE-RT неiзольованi та попередньо
iзольованi в захиснiй оболонцi з полiетилену. Технiчнi умовиD зi змiнами 1

та 2, п.п.6.'1.6 (Таблиця 4),7.3.7.1 (Таблицi ,l0-'l, 10-2), п.7.3.7.2.1; ДСry Б
В.2.7-143:2007 кТруби зi структурованого полiетилену для мереж
холодноrо, rарячого водопостачання й опалення. Технiчнi умови (EN lso
15875-2:2003, MOD)) п.п. 6.2, 6.5, 7.1, 7.3 (рядки 2-5 Таблицi 12|,7.4 (рядки 1, 4
таблицi 13);

ТзОВ "Ельпласт-Львiв" м. Городок, вул. 3аводська,4, Львiвська обл.,
код едрпоу 23957545

ТзОВ "Ельпласт-Львjв" м. Городок, вул. 3аводська,4, Львiвська обл.,
код еДРПОУ 23957545

труби iз полiетилену (PE-RT) номiнальним зовнiшнiм дiаметром dn=25-225
мм для будiвнццтва мереж холодного, гарячого водопостачання та
опалення будинкiв та споруд, lцо виготовляються серiЙно з 22.0'1.2021р.
ло 21.01.2023р. з проведенням технiчного нагляду за сертифiкованою
продукцaею один раз на pik

Орган з оцiнки вaдповiдностi ТОВ кУКРGЕРТlФlКЕЙШНD
33018, м. PiBHe, вул. Курчатова, 62Д, тел. +38073-77-321-77,
e-mail : ukrcertification@u kr.net, https ://u krcertification.com,
атестат акредитацiТ N9 1о393 вiд 30.12.2020р.

На пiдставi
на основанtlи/
Оп the grouпds of

KepiBHllK органу
з оцiнки вiдповiдrrостi
Руководtлтель орга}Iа oI tlcb, иниuлалы, фамtlлllя)l (isigпi lil|е, iпiliols,.|q\l ily ildлlе)

./М.П./Stаrпр

Протоколу сертифiкацiйних випробувань Ns 3/21 вiд 20.0,1.2021p. АВЛ ТОВ
"Лабораторiя випробування пластмас" 79069, м. Львiв, вул. Шевченка, 317, атестат
акредитацiТ N9 201459 дiйсний до 04.07.2022р.,акту обстеження виробництва N9 86-
Б/Д вiд 18.01

н.м.

0рган з ..,

сертифtкацtt

/ 1пiлпuс,

434784

ЫrФ
Director of the соr![оrпi!у asse,


