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Dr. Matolcsy K6roly
miiszaki 6s tudomiinyos igazgat6

Az Epitriipari Miiszaki Engeddly 7 oldaltt;rrt^lmaz.

*Az EME ervdnyess6g€nek v6ge felt6telhez kdtdtt.

Az EME drv6nyessege az 6MI Nonprofit Kft. honlapj6n (wyw.emi.hu) ellen6dzhet6. KBiA-lI-04.(A)-20 1 2.02.07.
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JocI szABALyozAs r4s Ar,raLANos rnr,rf,rnr,nx

Ezt azEME -t az6pit6stgd Min6s6gellen6rz6 Innov6ci6s Nonprofit Kft. 6llitotta.ki.
- az ,6pit6si term6kek miiszaki k0vetelm6nyeinek, megfelel6s6g igazol6srinak, valamint

forgalomba hozatalSnak 6s felhaszniil6siinak r6szletes szab6lyair6. sz6l6 3l2OO3. (1.25.) BM-
GKM-KvVM egyiittes rendelet,

- a 1611998. (IKK.8.) IKIM Kd,zlem6nyben szerepl6 kijeltil6s,
- az EME-vel azonos jelzetii 6s d6tumri Alkalmass6gi Vizsg6lati Jegyz6kdnlvben 16 szletez.ett

vizsg6lati eredmdnyek 6n6kel6se
alapj6n.

Az EME jogosultja - az a termeszetes vagy jogi szem6ly, aki (amely) k6zvetleniil vagy
k6pvisel6je ritjrin k6rte, 6s aki r6szdre az EME-I az EMI Nonprofit Kft. ki6llitotta - felel6s
a26rt, hog5 a term6k megfeleljen az EME el6ir6sainak, tovribb6, hogy a felhasm6l6 minden
inform6ci6t megkapjon, amely a tervezett c6lra val6 felhasz.n6lSshoz sziiks6ges.

Az EMI Nonprofit Kft. - mint j6v:lh agy6 szewezet - jogosult annak ellen6rz6s6 re, hogy az
EME ekiirisait betartj6k-e, a term6k megfelel-e a miiszaki specifrkaci6nak. Az ut6ellen6rz6st
az EMI Nonprofit Kft. - a k6relmez6 ktilts6g6re - laborat6riumban, gy6rt6si helyen, a
k6relmez6 telephely6n 6s a tenn6k be6pit6s referencia hely6n v6gezheti.

El'lE-t kizlr6lag annak jogosultja haszn6lhatja fel mriszaki specifik6ci6k6nt a megfelel6s6g
igazol6s ki6llit6s6hoz- Az EME jogosultja ah nem ruhazhatja 6t m6sra. Az EME csak a
feltiintetett gyirt6si helyeken el66llitott term6ke vonatkozik.

Ha az EME 6rv6nyess6gi idej6n beliil honositott harmoniz6lt eur6pai szabviinyt adnak ki a
tgrm6ke vonatkoz6an, a 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KVVM egytittes rendelet 6rteln6ben az
EMI Nonprofit Kft-nak a szabv6ny kdzz6t6tel6t kiivet6en egy 6ven beliil az EME-I vissza kell
vornia, kiv6ve, ha a term6k a szabv6nyban foglaltt6l l6nyegesen e1t6r.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a term6kre vonatkoz6 6ME-t ha az ut6ellenrjrz6s nem
vdgezhet6 el, vag, az ellen6rz6s eredmdnye nem megfelel6, vagy a termdkr6l kideriil, hogy a
tervezett rendeltet6si c6lra nern alkalmas. Az EME jogosultja kciteles bejelenteni, ha a termdk
jellemz6i vagy a gy|rtiLsi kdriilm6nyek megv6ltoznak. Ezt ktjvetrien az EMI Nonprofit Kft.
dtinti el, hogy az EME tov6bbra is 6w6nyben maradhat-e, vagy rij e1j:ir6st kell kezdem6nyezri
az EME visszavon6sa mellett. Ha ennek elddnt6sdhez vizsg:ilatoka van sziiks6g, az EMI
Nonprofit Kft. erre az id6re felffiggesztheti az EME drv6nyess6g6t.

Arz fME'-t az EMI Nonprofii KIi. magyar nyelven, 6s a k6relmez6 ig6nyl6se alapj6n, angol,
n6met vagy fiancia, esetleg m6s nyelvii forditisban is kiadja. Jog6rv6nyess6gi alap az El{E
magyar nyelvii kiad6sa.

Az 6ME-t csak teljes terjedelm6ben szabad m6solni, vagy m6s adathordoz6n ktizreadni.
Kivonatos k6'z16s6hez az EMI Nonprofit Kft. ir6sos hozzhjirulisa sziiks6ges. Kivonatos k6zl6s
eset6n ezt a t6nyt fel kell tiintetni. A reklim ismertet6k szdvege ds 6br6i nem lehetnek
ellent6tben az Epitoipari Miiszaki Enged6ly tartalmrival, 6s nem adhatnak okot f6lre6rt6sre.

Az 6ME, mint miiszaki specifrk6ci6, nem helyettesiti a term6k forgalmazis hoz, felhasz-
n(lflshhoz, bedpit6s6hez, hasmSlatihoz sziiks6ges egy6b enged6lyeket (pl. eg6szs6giigyi,
6pit6si hat6s6gi), tanirsitv6nyokat (pl. hiizv6delrni, term6k megfelel6s6g igazolisi).

Az EME alapjdn kiadott megfelel6s6g igazolds nem jogositja fel sem a g,6rt6t, sem a
forgalrnaz6t a CE megfelel6s6gi jeldl6s feltiintetds6re a term6ken vagy annak csomagol6s6n.
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A tern6k gyrlrftisi helye(i)
Pe5tan d.o.o.
1300 Kaplara 189,
Bukovik 34301 Arandelovac,
Szerbia

A term6k 6s a term6k tervezett felhasarilisinak leirdsa
A nyom6cs6rendszethez tartozf extrudalt csiivek alapanyaga nagysiiriisdgii polietildn
(I{DPE)' szines vagy fekete szinfl csOvpk koextrud6li hosszir6nyri szines isftokkal. A
cs6rendszer gyartisa PE 80, illetve pE r00 arapanyagb6l k6sziil. A rendszer elemeit
hegeszt6ssel egyesitik. A t€rm6k vizer6i6sra utta-Jruto. Erv6nyes ;"gy-;;"6ei
eg6szs6giigyi enged6llyel iv6vizellitisra alkalmazhat6.

HDPE PE 80 nyom6cs6 rendszer:

Atm616 Szabvlnvos
mdretar{rv

tlzemi negengedett
nyom6s

N6vleses
sy{lrfimerevs6s

20-l l0 mm SDR22 PN6 SNIO,5
20 mm SDRI3,6 PNlO sN6,3

HDPE PE 100 nvom6cs6 rendszer:

3/7

1.

1.1.

L,2

Atme16 Szabvinvoc
m6retrrlnv

0zemi megengedett
nyom{s

N6vleees
qvilriinerevs6e

50{30 rnrn SDR27,6 PN6 SNI3,3
25-630 m'n SDRIT PNlO SN8

25-630 m- SDRI l PNI6 SN5
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'azt kieglsziti a jelen EME-ben el6irt, az iizemi gyhrtisellenlrzdsre vonatkoz6
kdvetelm6nyekkel, rigy tekinthet6, hogy az izemi gydrtSsellenorzdsi rendszere
megfelel a kdvetel m6nyekr:ek.

A term6kre vonatkoz6an a gy{rt6 feladata olyan iizemi gyitrtisellenorzdsi rendszer
kialakit6sa, miikiidtetdse, illetve ellen6rzdse, mely a term6kek folyamatos
megfele16s6gdt biztosida.

Az iizemi gyirt|sellenorzfsi rendszemek tartalmaznia kell:
-a megfelel6s6g igazol6si eljrir:is keretdben sziiks6ges feladatokat 6s ezek felel<isdt,
-a szem6lyzet kepzetts6gere es oktatds6ra, a gyirt6- 6s vizsg6l6berendezlseke, az

alapanyagokra" a besz6llitott term6kekre, a gyirt si folyamatra, a felmeriil6 nem
megfelel6sdgek ds reklam6ci6k kezel6sdre ds az iizemi gy6rkisellen6rzdsi rendszer -
gy6rt6 61tali - feltlvizsg6latrira vonatkoz6 szab6lyozast,

-az iizemi gyrirtrisellen6rzds kereteben v6gzend6 vizsg6latokat, melyek gyakoris6gdra
es vizsgiilati m6djrira vonatkoz6 k6vetelm6nyeket az alfibbi thblfu,at tartalmazza:

I. tuibldzat
Vizs96lt term6kj ellemz6k Vizseilati m6dszer Vizsgilati gyakorisrig

Alapanyag Miibizonylat alapiaa Gy6rt6si t6telenk6nt
Meretek M6rbeszkiizzel Gy6rt6si tetelenk6nt

-az izemi gyiiLrtisellen6rz6s keretdben vdgzett vizsgilatok eredm6nyeinek 6rt6kel6s6t
az els6 tipusvizsgiilat eredm6nyeinek iisszevet6sdvel.

3.2.2. A term6ket kis6r6 term6kjellemzdinek megad{sa

A term6k csomagol6srln vagy kis6r6 dokumentumain a k6vetkez6 terrn6kjellemz6k
6rt6keit kell megadni:
-f6bb m6retek
-csatlakoz6 m6retek

3,2.3. Sziilit6i Megfelel6s6gi Nyilatkozat kidllitisa

A gy6rt6 6ltal ki6ltitand6 nyilatkozatr:rak a kdvetkez6ket kell tartalmaznia:
-Az 6pit6si term6k szdllit6j6nak (gy6rt6janak, forgalomba hoz6janak,

tov6bbforgalmaz6jrhak) nev6t, azonosit6 jel6t (mrirkajel6Q 6s cim6t.
-Az epitasi term6k rendeltet6si c61j6t (felhasznrll6si teriilet6t) 6s az azonosithsijr]oz

sziiksdges adalzrt, a gydrtfls d6tum6t, a term6k tipus6t.
-Azon kijeldlt szervezet megnevez6s6t, azonosit6si sz6m6t, melynek tanrisitvrinya

alapjrin a megfelel6s6gi nyilatkozat kiad6sra keriilt.
-Jelen EME azonosit6j6t, amelyeknek az epitesi term6k vizsgalattal igazoltan

megfelel.
-A megfelel6s6gi nyilatkozat 6rv6nyess6gi idejdt.
-A sztillit6, gyrirt6, forgalmaz6 megfelel6s6gi nyilatkozat al/'irisira felhatalmazott

kepvisel6j6nek nev6t (olvashat6an) 6s beosztrlsdt.
-A megfelel6s6gi nyilatkozat azonosit6 szitmht, a kiadds d6tum6t, a ki6llit6 cegszeru

aliirAs6t.

c=zA KBiA-rr-04.(A)-20 I 2.02.07.
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4.7.4.2 A'nyom6cs6veket hegeszt6sser egyesitik. A cs6h6i6zat szerelds6t az adotttechnol6girira kioktatott 6s abb6l megielelo eredmdnnyel 
"irrgloitt ";"ia;ezheti.A be6pitett cs6rendszeren ertakar6sa ir6tt nyomrisprotat t"riiirt*i. 

"--^vrv ' v6v

4.2. Ajdntisok
4.2.1. Ajinlisok a csomagolishoz, sz6ffit6shoz6s raktirozishoz

A csomagoldsnak tartalmaznia kerl a gy6rtmdayismertet6t 6s bedpitdsi ritmutat6t is_
A csomagor6snak biaositani kell, hogy a terrn6kek a sz6rlit6s, rakod6s 6s tr4roriissordn felldp6 igdnybevdtelek eset6n ne l-rirosodhassanak.

A csdveket 6s idomokat a rakt'rozas soriin a napfeny, k6rosit6 ibolyrin t'i (Uv)sug6rzris6t6l vedeni kell.

UTOELLEN6RZES ES EGYEB FELTETELEK

Az fME 6rv6nyess6ge al aft elv6gzend6 ut6ellen6rz6sek
lz EMF, 6rv6nyess6gi ideje alatt elv6gzend6 ut6ellen6rz6sek:
ez 

4le!b26rzes elv6gzdse vonatkoz6, az EMI Nonprofit Kn. r6szdre elki.ildend6 els6megbiz6s hatririd eje 2014. szeptember 30. Az rrt uieno.o:si totelezetts6gelmulasztiisa eset6n az EME hatril y6t veszr, €x azrl,n- Nl"p-nt rc . t6r1i azerv6nyesEpit6ipari Miiszaki Engeddlyek adatb 6zisitb6l.
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