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СЕРТИФIКЛТ ВIДПОВЦНОСТI
ЗареесгрованиЙ у Рессгрi Органу з оцiнки вiдповiдllоgгi за J{i UA.TR0I6.0032-22
Registered at the Record of Conformity aЗsessment body
TepMiH дii: з 19 травня 2022 до 18 травня 2025
Теrm of validity is

Сертпфiкат впдано: фiрмi KKAN Sp. z о.о>lGшl Bialystok-Kleosin, ul.Zdrojowar 51,
Issued По.lrьща

Пролукцiя: З'едпувальrri частини (фiтинги) попiмерпi @PSU) ло труб РЕ-Хс, РЕ_Хд,
Рrоdчсt РЕ-RЦ РВ, РЕ-RТ/АLлш-ЕD Push PLATINIIM, PE-RT/AL/PE-RT,

PbXdAllPE-Xc системиКАN-thеrm РчshЛrеsr/llltrаLiпе, код УКТ 3ЕД 3917 40

вцповiдае впмогам (comply йth the requirements):
- Технiчного Регламенту булiве.пьнrrх виробiв, будiве.пь i спорул (Постанова
MiHicTpiB Украiнп .]\l} 17б4 вИ 20 грудпя 2fi)6 року) ( система 1, B+D);
- сганларгiв з офiцiйно опублiкованого пере.пiку rrацiопл.lrьппх gгандарri":
ДСТУ EN 12201-3:2018 Спстеми трубопровiднпх спстем лIrя водопост8чанняl дрена?ку
каналiзацii пй тиском, Полigгlаlrен (ПЕ). Часгина 3. Фiтингц (EN 12201-3:2011 + д1:201
IDT) п.п. 5.1,5.2,7.3 (табл.4 пункги 1,2)

Виробник: фiрма (KAN Sp. z о.о.>16;Ш1 Bialystok-Kleosin, ul.Zdгojowb 51r IIогrьща
Manufactory
.Щодаткова iнформачiя: З'еднувальнi часrrtни (фiтингrr) попiмернi (PPýU) до труб РЕ_Хс,
(Additional information) РЕ-Ха, PE-RT, РВ, PE-RT/AL/PE_ED Push PLATINUM,
PE-RT/ALЛE-RT, PE-Xс/ALЛE-Xс сшстеми КАN-thеrm РчshЛrеss/UltгаLiпе, я Ki
ляються з 19.05.2022 цо 18.05.2025, технiчний нагляд за сертифiкованою шролукчiею бу
ЗДiйснюватllся шLIIяхоl}l контрOJIьнпх перевiроц згцно з програмою технiчного нагляду
сертифiкованою пролукцiю 1 раз на piK.

сертифiкат видано органом з оцiнки вiдповiдностi:
ДП ККРИВБАССТАНДДРТМЕТРОЛОГIЯ>, YKpaiHa, 5(ХЮ5, .Щнiпропетровська область,
м. КРивпй Рiг, вул. Крпворilксгалir 23, Te.rr (05б) 4б2-Ш-55; номер прIfзначеного ООВ
.illl UА.ТROIб; атестат про акредитацiю НААУ ЛЬ 1О033; www.kriчЬазsсепtеr.dр.ча

Еа пiдставi (On the grounds of): рiшення ооВ вiд 19.ш.2022 та звiту з оцiнкп
упрапгriння якiстю вlд29.12.2021; протокодr. хQань.]\Гс 56&Б вiд 21.03.2022
ВЦ ДПККРПВБАССТ. flХNБ, [вiпропегровська обл.,
м. Кр п в пй Р i r, вул. Кр п вор iтссгал i, 23 /7ЬтрР4 аu,бhб hФJАк.rа цiю JЁ2 (D69

KepiBHпK оргаЕу з оцiнки вiдповiдноq(Ц:rgШфЩ,i;;iЖi;i,,, iiiАнлрiй АНДРЮШКО
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