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EPiTOIPARI VTUSZATI ENGEDELY

Aterm6kmegnevez6se: Peltangyr{rtmr[nyri kPVClefoly6cs6-rendszer

A term6k tervezett A lefoly6 rendszer szennlviz elvezet6s6re alkalmazhat6
felhaszndlisi teriilete:

K6relmez6: Pe5tan d.o.o.
mint az EME jogosultja 1300 Kaplara 189,

Bukovik 34301 Arandelovac.
Szerbia

A term6k gyfrt6ja: Pe5tan d.o.o.
1300 Kaplara 189,
Bukovik 34301 Aranilelovac.
Szerbia.

A termek 6MI Nonprofit Kft. 5'3'1'

szakrendi jelzete (SZRJ): Lefoly6csiivek .

liME 6rv6nyess6g kezdete: 2012-08-01

liME6rv6nyess6gv6ge*: 2017-08-01

/*]
or. Ivlalotcsftaoty

miiszaki 6s tudom6nyos igazgat6
Az Epit6ipari Miiszaki Engeddly 7 oldalt tarialmaz.

*Az EME erveny€ssdgdnek v6ge felt6telhez kdtdtt.

Az EME 6w6nyess6ge az 6MI Nonprofit Kft. honlapjrin (*rvw.emi-hu) el1en6rizhet6. KBiA-II-04.(A)-2012.02.07.
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I . JOGI SZABALYOZAS fS AITAI-ANOS FELTfTELEK

E^ azEME-t az Epit6siigyi Minos6gellen6rz6 lnnovici6s N-onprofit Kft ellitotta'ki'

l-"- epireri ter*6k"k miiszaki lidvetelm6nyeinek, megfelel6s6g igazol6sfnak' ̂ "9t"T]it
forsalomba hozatalanak 6s felhasznal6s6nak i6szletes szab5lyair6l s2616 312003. (I. 25.) BM-

GKM-Kv\4\'I egyiittes rendelet,
- a 1611998. (IKK.S.) IKIM Kttzlem6nyben szereplti kijeliil6s'-
- az EME-vei azonos jelzetii 6s d5tumir Alkalmaisfgi Vizsgilati Jegyz6kdnl'vben r6szletezett

vizsg6lati eredmdnyek 6rt6ke16se
a1apj6n.

Az EME jogosultja - az a tenaeszeles vagy-jogi y31e]1' ati (amely) kdzvetleniil vaEY

k6pviseloje irtjan k6rte, e, un tJ"Jt" - Efri-t-ut 6MI Nonprofit Kft kiellitotta - felel6s

;;il,;; il;;k In"gr"t"t;"n-u' EME el6irisainak' tovibbZ' hogv a felhaszril6 minden

info#a#t -"gtapjon, imely a tervezett c6lra va16 felhaszn6l6shoz sziiksdges'

Az liMI Nonprofit Kft. - mint j6v6hagy6 szervezel..- jogosult annak ellenorz6s6re' hogy az

EME el6ir6sait betartjak-e, u t"rroek ,n!gf"t"l-e a miisiaki specifik6ci6nak. Az ut6ellen6rz6st

-'SMiN""p."nt Kft. - a kdrelmezd kdlts6g6re - laborat6riumban, gy6rt6si helyen' a

k6relmez6 telephely6n 6s a term6k be6pit6s referencia hely6n v6gezheti'

6ME-t kizSr6lag annak jogosultja haszn6lhatja fel miiszaki specifikrici6k6nt a megfelel6seg

ieazol6s kiSllit6sahor. A, EMill;;t* j" ii nem n$uniia 6t m6sra' Az EME csak a

fEltiintet"tt gya.t6si helyeken eloillitott term6ke vonatkozik'

HaazEME6rv6nyess6giide.l6nbeliilhonositottharmonizSlteur6paiszabv6nladnakkia
term6kre vonatkoz6an, a 3tZOIi ' (I' 25') BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 6rtelm6ben az

EMI Nonprofrt Kft -nu. u 
"ruAuir)-UO"ret6tel6t 

k.v€t6en egy 6-ven beliil az EME-I vissza kell

t"r"i", f.i*"", ft" a term6k a szabv6nyban foglaltt6l l6nyegesen elt6r'

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a term6kre vonatko z-6 F;Mrp'-t' ha az ut6ellen6rz6s nem

"*-ft"? "i, 
t"gy u, 

"llen6.r6s "redm6nVe 
n91 l9efelel6: 

vpy a term6kr6l kidertl' hogy a

tervezett rendeltet6si c6lra nem alkalmas. Az EME jogosultja k<iteles bejelenteni, ha a termek

jellemz6i vagy a gy6rtdsi r.tiriifrnenf"l tn"gtnltomai Ezf kdvet6en az EMI Nonprofrt Kft'

dtinti el, hogy az EME tovdbbra is 6rv6nybei maradhare' vagy rij eljar6st kell kezdemdnYezni

az EME visszavon6sa meltett. Ha 
"oo"k "lddnt6.6hez 

vizJgflatokra van sziiks6g' az EMI

N""pt"f" it erre az id6re felfiiggesztheti az EME 6rv6nyessdgdt'

Az EME-I az.EMI Nonprolit Kft. magyar nyelven, 6s a.kdrelmezo igdnyldse alapjdn' alBol'

n6met vagy frarcia, esetleg ;; ;y;hlt forditri'ban is kiadja' Jog6wdnyess6gi alap az EME

magyar nYelvii kiadrlsa.

Az EME-I csak teljes teiedelm6ben szabad m6solni' vagy m6s adathordoz6n kozreadni'

Kivonatos k6zl6s6h", a, nur Norrf-nt rn. irasos hozz6jSrul6sa sziiks6ges. Kivonatos k<izl6s

eset6n ezt a tenlt fel kell tiintetni' A rekl'm ismertetok szdvege 6s Strrii .nem 
lehetnek

"ff*ietU"" 
- gpi 6ipari Miiszaki Enged6ly tartalmival' 6s nem adhatnak okot f6lre6rtesre'

Az EME, mint miiszaki specifik6ci6, nem helyettesiti a term6k forgalmaz6sShoz' felhasz-

n6l6s[hoz, be6pit6s6hez, naon6latt'ho" sziiks6ges egy6b enged6lyeket (pl .eg6szs6giigyi'
JfitJ.i ft#.agii, tuttrisitvinyokat (pl tiizv6delmi, termdk megfelel6s6g igazolfsi)'

Az EME alapj6n kiadott megfelel6s6g igazokis nem jogositja,fel sem a gydrtot' sem a

forealmaz6t a CE megfelelOsegi jelOies"fetttint"teseri i term6ken vagy annak csomagol6sin'

l .

3 .
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n. AZ{IPiT6IPARI MUSZAKIENGEDfLYREVONATKOZ6 Kt]LONLEGES
FELTfTELEK

I. ADATOK

l.l. A term6k gyririisi helye(i)
Pe5tan d.o.o.
1300 Kaplara 189,
Bukovik 34301 Arandelovac.
Szerbia

1.2 A term6k 6s a term6k tervezett felhaszn6l6s6nak leirdsa
PVC lefoly6 rendszer az MSZ EN 1329-1:2000 Miianyag cs6vezetdkrendszerek
(alacsony 6s magas h6mdrsdkletr.i) szennyviz elvezetdsdhez az lpiletszerkezeten beliil.
[em6ny poli(vinil-klorid) (pvc-u). A cs6vek 6s a rendszer i<dvetelmenvei szennt.
(Epileten beliili haszn6latra). A rendszerhez a kritoeremeket polipropildnb6l
fr6ccsdntik. A cs6rendszer elemei tokos kialakit6sriak, kot6siik rugaimas gumi
tdmit6gyrinivel t6rrdnik.

PVC csatomacs6 rendszer:

Atm616 Szabvinvos mdretariny N6vleees qviirf merevs6g

32-125 mm SDR5l SN2

2. JELLEMZ6KTSVTZSCAT,ATI/MEGiTf,Lf,SIM6DSZEREIK

2.1. A _term6k miiszaki jellemzffi, azok j6v6hagyott 6rt6kei 6s vizsgflati/megit6t6si
m6dszerei

Term6kjellenz6k 6s
mdrt6kegys6qeik

Kiivetelm6ny6rt6k
tii16shat:[rokkal

Vizsgilati/6rt6kel6si
m6dszer

2.1.1. Mechanikai ellenill:is 6s stabilitris
Csdvek fi zikai jellemz6i
- Hosszviiltoz6s
- DCMT ellendllis
- VICAT h6mdrsdklet

MSZ EN 1329-1:20O0
HosszvdltozSs < 57o

MSZ EN 1329-1:2000
> 7 9 " C

MSZ EN ISO 2505:2005
MSZ EN 580:2003
MSZ EN 727:1997

Csciidomok fi zikai jellemzrii
- Viselkedds h6kezel6skor
- Viztdm6rs6g

MSZ EN 1329-1:2000 8.
Szivrirgds nem lehet

MSZ EN ISO 580:2005
MSZ EN 1053:1998

Ut6s6ll6s69 MSZ EN 1329-l:2000 7. MSZ EN 744:1997
Gumitdmit6sek MSZ EN 681-1:2000 MSZ EN 681-1:2000

2.1.2. Eer"6b iellemz6k
Kivitel, szin MSZ EN 1329-1:2000 5. Szernrev6telez6s
M6retek MSZ EN 1329-7:2000 6. Kalibrdlt rn6r<imiiszerrel
Jel616s MSZ EN 1329-1:2000 12. Szenrrev6telez6s

c==A KBiA-n-04.(A)-20 1 2.02.07.
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3. MEGFELEL6SEGIGAZOLASKoVETELMENYEI

3.1. Megfelel6s6gigazoldsim6dszer(ek)

A 99 I 47 2lEK bizotts6gi hat6rozat alapj6Ln,
a 89/106/EGK taniicsi ir6nyelv III. mell6klet 6s
a312003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. meli6klet szerinti:

(3) rendszer.
3.2. A gyirt6 feladatai

3.2. l .  Uzemi gyr i r t : lsel len6rz6s (UGYE)

A gyar16 k<iteles olyan UGYE rendszert kialakitani, dokument6lni 6s mtikddtetni,
mely biztositja, hogy a forgalomba hozott term6kek igazolhat6 m6don folyamatosan
megfelelnek jelen EME kdvetelm6nyeinek.

Az a gy6r16, melynek a min6s6gir6nyit6si rendszere megfelel az EN ISO 9001-nek' 6s
azt kieglsziti a jelen EME-ben el6irt, az izemi gy6rt6sellen6rzdsre vonatkoz6
kdvetelm6nyekkel, fgy tekinthet6, hogy az izemi gyrlrtiisellen6rzdsi rendszere
megfelel a k<iv etelm6nyeknek.

A term6kre vonatkoz6an a gyitrt6 feladata olyan iizemi gyrirt6sellen6rzdsi rendszer
kialakit5sa, mrikddtet6se, illetve ellen6rz6se, mely a term6kek folyamatos
megfelel6s6 g6t biztositj a.

Az itzemi gyrirt6sellen6rzdsi rendszemek tartalmaznia kell:
-a megfelel6s6g igazol6si eljdr6s keret6ben sziiks6ges feladatokat 6s ezek fele16sdt,
-a szem€lyzet k6pzetts6g6re 6s oktat6s6ra, a gy6:rto- 6s vizsg6l6beren dezfsekte, az

alapanyagokra, a besz6llitott term6kekre, a gy6rtrisi folyamatra, a felmeriil6 nem
megfelel6sdgek 6s reklamrici6k kezel6s6re 6s az iizemi gy6rtrisellen6rz6si rendszer
gy 6rt6 |ltali feliilviz s g6latrira vonatkoz6 sz ab aly o zhsI,

-az iizemi gyrirtiisellen6rzds keret6ben vdgzend6 vizsg6latokat, melyek gyakoris6g6ra
6s vizsg6lati m6dj6ra vonatkoz6 k<ivetelm6nyeket az al5bbi litbl{zat Iarlalmazza:

1. taDlazat

Vizsgtlt term6kjellemz6k Vizsgrilati mridszer Vizsg6lati gYakorisfg

Alapanyag Mribizonylat alapi6n Gyaftasi t6telenkent
Meretek Md16eszkrizzel Gyrirt6si t6telenk6nt

-az izemi gy6rttisellen6rz6s keret6ben vegzetl vizsgiiatok eredm6nyeinek drtdkel6sdt
az els6 tipusvizsgrilat eredmdnyeinek 6sszevet6s6vel.

cniA KBiA-tr-04.(A)-20 1 2.02.07.
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3.2.2. A term6ket kfs6r6 term6kjellemz6inek megaddsa

A term6k csomagol6siin vagy kis6r6 dokumentumain a k6vetkez6 termdkjellemz6k
6rt6keit kell megadni:
-f6bb m6retek
-csatlakoz6 m6retek

3.2.3, Sz6llit6i Megfelelds6gi Nyilatkozat kiftlitdsa

A gyirt6 6ltal ki6llitand6 nyilatkozatnak a kdvetkez6ket kell tntalmaznia:
-Az epit6si term6k sz61lit6j6nak (gy6rt6jrinak, forgalomba hoz6janak,

tov6bbforgalmaz6jdnak) nev6t, azonosit6 jel6t (markajel6t) 6s cim6t.
-Az t:pir6si termek rendeltet6si c61j6t (felhaszn6l6si teriilet6t) 6s az azonosit6siihoz

sziiks6ges adatait, a gyitrtbs d6tumdt, a term6k tipus6t.
-Azon kijeldlt szervezet megnevez6s6t, azonosit6si

alapjiin a megfelel6s6gi nyilatkozat kiad6sra keriilt.
-Jelen EME azonosit6i6t. amelveknek az loitlsi

5/7

szrlm6t, melynek tanrisitviinya

term6k vizsg6latlal igazoltan
megfelel.

-A megfelel6sdgi nyilatkozat 6wdnyess6gi idej6t.
-A szillit6, gyrirt6, forgalmaz6 megfelel6s6gi nyilatkozat alAirlsfua felhatalmazott

kdpvisel6jdnek nevdt (olvashat6an) 6s beoszt6s6t.
-A megfelel6s6gi nyilatkozat azonosit6 sziLmiLt, a kiad6s d6tum6t, a ki6llit6 cdgszerii

al6ir{s6t.

Kiegdszit6 inform6ci6k:
A term€kre vonatk oz6 F elhasznil.fsi ttmutat6 .

A megfelel<is6gi nyilatkozat formai k6vetelm6nyei:
A nyilatkozat k6r6n formdja nincs el<iirva. AltalAban dndll6 bizonylar" amelyet a
kiszillitis soriin a szllitminyhoz, vagy a sz6llit6lev6lhez cdlszerii csatolni.
M6ret6ben, form6j6ban igazodhal a gyhrt6 egy6b c6ges iratainak kiilalakj6hoz, vagy a
termekhez csatolt beepit6si-, kezelesi 6s haszn6lati ftmutat6hoz.

3.3. A kijeliilt vizsgil6 laborat6rium feladata

3.3.1. Els6 tipusvizsgdlat

Az els6 tipusvizsg6lat soriin a 2.1. pontban leirt term6kj elle mzbk vizsgilatfira keriiljdn
sor.

A kijeldlt szervezet a jelen EME kiad6s6hoz vlgzett alkalmass6gi vizsg6latok
eredm6nyeinek felhasan6lls6val dsszeilllithatja az els6 tipusvizsgSlati dokument6ci6t,
amennyiben a 2.1. pontban leirtak teljesiilnek.

E*;A KBiA-n-04.(A)-2012.02.07.
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4. ALKALMASSAGIFELTETELEK,AJANLASOK

4.1, Alkalmassigifelt6telek

4.1.1. Term6k
A term6kek kialakitSs6ban, anyagaiban bek6vetkezett v6ltoz6sok eset6n tjabb
alkalmassrigi vizsg|lal elv|gzdse sziiks6ges.

4.1.2. Gy{rtis
A term6kek gydrt6stechnol6girijriban, vagy gySrtris helyszin6ben bek6vetkezett
v6ltoz6sok eset6n irjabb alkalmass6gi vizsgiilat e1v6gz6se sziiks6ges.

4.1.3. Forgalmazis
A term6khez v6s6rl6i t6j6koztat6t (gy6fim6nyismer1et6t) ds be6pit6si ftmutat6t kell
mell6kelni, amelyeknek legal6bb az alihbi adatokat kell tartalmaznia:
- a gydt6. forgalmazo neve. cime
- az EME szdma
- a term6k megnevez6se, kialakitdsa
- a fe1haszn6l6si teriilet
- alkalmazhat6siigi hat6rok (min.-max. h6m6rsdkletek)
- fobb m6retei

r6szletes szerel6si utasit6sok

4.1.4. Be6pit6s (tervez6s, kivitelez6s)

4.1.4.1 A lefoly6cscivek 6s idomok a tart6san legfeljebb 60"C-os h6mdrs6kletii h|ztarthsi
szennyvizek, tov6bb6 olyan szennyvizek gravit6ci6s elvezet€sdre haszn6lhat6k,
amelyek a lefoly6csdvet, idomot 6s/vagy azok gumigyrinis tdmit6sdnek anyagat nem
lrimadjrik.

4,1,4,2 A bedpit6sndl az esetleges h6t6gul6sb6l 6s szdgelt6r6sb6l ad6d6 k6ros bels6
anyagfesziilts6gek elkeriil6se v6gett iigyelni kell ana, hogy nem szabad a cs6vdget az
idomba ritkdzdsig betolva hagyni, hanem onnan a cs66tm6r6t6l fiigg6en
5-10 mm-t vissza kell hrizni. A betol6s el6tt a gumitdmitds geometri6jdt ellen<irizni
kell ds sikosit6 anyaggal (pl.: ken6szappan) kell6siteni. A bedpitett cs6rendszer
eltakariisa eldtt vizz6r6sitgi nyomdspr6b6t kell tartani.

4.2. Ajinlfsok
4,2.1, Ajrinlrisok a csomagolfshoz, szrillitishoz 6s raktirozflshoz

A csomagol6snak tartalmaznia kell a gytlrtm6nyismertet6t 6s bedpit6si ritmutat6t is.

A csomagol6snak biztositani kell, hogy a term6kek a sz6llit6s, rakod6s 6s tiirol6s
sor6n fell6p6 igdnybevdtelek esetdn ne k6rosodhassanak.

A csdveket 6s idomokat a raktSrozits sor6n a napfeny, k6rosit6 iboly6n tuli (UV)
sus6rz6s6t6l v6deni kell.

c*zA KBiA-rr-04.(A)-20 | 2.02.07.
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5.

5.1.

UT6ELLEN6RZ6s Es BcyEs FELTETELEK

Az fME 6rv6nyess6ge alatt elv6gzend6 ut6ellen6rz6sek
Az EME 6rv6nyessdgi ideje alatt elv6gzend6 ut6ellen6rz6sek: iit 6ven belfil egyszer
Az rfi6ellenbrzls elv6gz6se vonatkoz6, az EMI Nonprofit Kft. r6sz6re elkiildend6 els6

Tiliffi^:Itri?"Hffiffi ":":1lil",lfi1ii,'i':t#f,ffi ,.Enged.ryek adatbrizis6b6t. \ * ao^1rYffi.:,-

/fil*'t- MlM,
t6mafelel6s f\ tudomr{nyos oszhilyvezet6

ilffrldior*
ru 61&EJ.5ffi,t'r,1f'

trflotLlot t[mosil ]ii'i "
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