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felhasznflfsi teriilete:

K6relmez6:
mint az EME jogosultja

A term6k girirt6ja:
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Enm 6,r'rem3'e*segydge*: 2017-0&01

miiszaki 6s tudom6nyos igazgat6

AzBpit6ipariMriszakiEnged6lyToldalttarlalmaz.

EME
ppir6rpARl VTUSZAKI ENGEDELY

Pe5tan gyfrtmflnyf kPVC lefolytfcs6-rendszer

A lefoly6 rendszer szennlwiz elvezet6s6re alkalmazhat6

Pe5tan d.o.o.
1300 Kaplara 189,
Bukovik 34301 Arandelovac.
Szerbia

Pe5tan d.o.o.
1300 Kaplara 189,
Bukovik 34301 Arandelovac.
Szerbia.

*Az EME 6rv6nyess6g6nek v6ge feltetelhez kotdtt.

Az EME 6rv6nyess6ge a, EMI Nonprofit Kft. honlapj6n (quugqilu) ellenorizhet6. KBiA-rr-O4.(A) -2012.02.07 .
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JOGI SZABALYOZAS NS AITAT,ANOS FELTETELEK

Vil. azEME -t az6pitesigyi Min6s6gellenorz6lnnov6ci6s Nonprofit Kft. 6llitotta.ki.
- az 5pitdsi term6kek miiszaki kcivetelm6nyeinek, megfelel6s6g igazolilsfunak, valan

forgalomba hozatalilnak 6s felhaszn6l6srlnak r6szletes szab|lyairol szolo 312003. (I. 25.) B
GKM-KvVM egyiittes rendelet,

- a 16/1998. (IKK.8.) IKIM Kozlem6nyben szerepl6 kijekil6s,
- azEME-vel azonos jelzeti 6s dStumri Alkalmass6giYizsgillati Jeryz6kdnyvben r6szlete;

v izs g|lati eredm6nyek 6rt6ke16 se
alapj6n.

Az EME jogosultja - az a term6szetes v?gy jogi szem6ly, aki (amely) kozvetleniil vi
k6pvisel6je ritj6n k6rte,6s aki rdszdre azEME-t azEMrI Nonprofit Kft. ki6llitotta - fele
az6,rt,hogy a termdk megfeleljen at EME eloirdsainak. tov:ibb6, hogy a felhasznril6 mint
infomr6ci6t megkapjon, amely atervezett c6lra val6 felhasznSl5shoz sztiksdges.

+zEiMI Nonprofit Kft. - mint j6v6hagy6 szewezet - jogosult annak ellenorzlsere, hogy
EME el6frdsait betarti6k-e, a term6k megfelel-e a miiszaki specifikSci6nak. Az ut6ellen6rz
az EWtt Nonprofit m. - a kdrelmezO kolt.eg6.e - laborat6riumban, gyhrthsr helyen
kerelmezl telephelydn 6s a term6k be6pit6s referencia hely6n v6gezheti.

EME{ kizdr6lag annak j"g::r1ljl hasznillhatja fel miiszaki specifrkdci6kdnt a megfelel6r
igazolils ktfillitdsdhoz. Az EME jogosultja ail. nem ruhhzhatja 6t mfusra. Az EME csal
felti.intetett gyhrtilsi helyeken el66llitott term6kre vonatkozik.

Ha az EME 6rv6nyess6gi idejdn beliil honositott harmonizSlt eur6pai szabvilnyt adqak k
term6lre vonatkoz6an, a 312003. (I. 25) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 6rtelm6ben
EMI Nonprofit Kft-nak a szabvimy kozzetetelltkovet6en 

"gy 
#"r, beltil az EME-t vissza I

ysnnia, kiv6ve, ha a term6k a szabvinyban foglaltt6l l6nyegesen elt6r.

Az EMI Nonprofit Kft. visszavonhatja a term6kre vonatkoz6 BUB-I, ha azuttoellen6rzds ni
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vlgezhetS el, vagy az ellen6rz6s eredm6nye nem megfelel6, vagy a term6krol kidertil,
tewezett rendeltet6si c6lra nem alkalmas. Az EME jogosultja kriteles bejelenteni, ha a
jellemzdi vary a gyhrtilsi k<iriilm6nyek megv6ltoznak.E*. kovetSen arBtvlt Nonprofrt
dcinti el, hogy az EME tovSbbra is 6rv6nyben maradhat-e. vagy rij eljdr6st kell kezdem6n
az EME visszavon6sa mellett. Ha ennek eldrjnt6s6hez vizsghlatokra van sziksdg, az
Nonprofit Kft. erre azid6re felftiggesztheti az EME 6rv6nyess6g6t.

Az EME-I azEMl Nonprofit Kft. magyar nyelven, 6s a k6relmez6 ig6nyl6se alapj6n, a
n6met vagy francia, esetleg mris nyelvii forditasban is kiadja. Jog6rv6nyess6gi alap az
maryar nyelvii kiad6sa.

az BVtB-t csak teljes tededelm6ben szabad mdsold, vagy m5s adathordoz6n kozrea
Kivonatos kozlesehez azBMlNonprofit Kft. irSsos hozzhjdruirfusa sziiksdges. Kivonatos k<i

10 .

eset6n ezt a t6nyt fel kell tiintetni. A rekl6m ismertet6k szcivege 6s 6brhi nem lehe
ellent6tben azEpitoipari Miiszaki Enged6ly tartalmhval,6s nem adhatnak okot f6lre6rt6sre.

Az EME, mint miiszaki specifikdci6, nem helyettesiti a term6k forgalmazfusdhoz, fr
n6l5s6hoz, bedpit6s6hez, hasznSlat6hoz sziiks6ges egy6b engeddlyeket (pl. eg6szs(
6pitdsi hat6s6gi), tanrisitv6nyokat (pl. {izvddelmi, term6k megfelel6s6gigazolSsi).

Az EME alapjfinkiadott megfelel6s6 g igazolfusnem jogositja fel sem a gy6rt6t, sem a
torgalmaz5t a CE megfelel6sdgi jelcil6s felttintet6sdre a term6ken vagy annak csoma

E*=A KBiA-II-04.(A)-2012.
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U rpirdIpARMUSZAfr nXCnUnfYRE VON ITXOZO rUldNr,EGES
F"f,LTETELEK

\D {TOK

d tenmdk glfrtrisi helye(i)
Fe*tan d.o.o.
tr3thti Haplara 189,
Bukor ik 34301 Aranalelovac,
Szerbia

{ termdk 6s a term6k tervezett felhasznflfs6nak leirfsa
Frr-C lefoly6 rendszer az MSZ EN 1329-I:2000 Mtianyag cs6vezet6krendszerek
,tacsonv ds magas h6m6rs6kletri) szennywiz elvezetlsdhez az lpiletszerkezeten beltil.

Kemtiny poli(vinil-klorid) (PVC-U). A csovek 6s a rendszer kovetelm6nyei szerint.

Ep,.rleten beliili hasznSlatra). A rendszerhez a kcit6elemeket polipropil6nb6l

ridccsontik. A cs6rendszer elemei tokos kialakit6sriak, kcit6siik rugalmas gumi

tlimito gyiinivel tcirt6nik.

P\-C csatornacsS rendszer:

Atm616 Szabvinyos m6retarrinv N6vleges gyiiriimerevs6 g

32-125 mm SDR51 SN2

JF,LLIJMrZOT B S VIZS GALATI/ME GiTNT,N ST NT6O S ZNREIK
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2 . 1 . A term6k
m6dszerei

miiszaki jellemz6i, azok i6vithagyott 6rt6kei 6s vizsgflati/megit6l6si

Termdkjellemzdk 6s
eik

2.1.1. Mechanikai ellenfll6s 6s stabilit6s
Csor ek fizikai jellemz6i
- Hosszv6ltoz6s
- DC\IT e11en6116s
- \-lC-\T h6mdrsdklet
. .": ::r:nrk fizitai j ellemz6i

\-: s:l:reCJs hokezel6skor
- \'-ztomtlrse

l . l . l .  EEvdb iel lemz6k
Krt irel. szin
\fdretek
Jelciles

Kiivetelm6ny6rt6k
tiir6shatf rokkal

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

MSZ EN 1329-1:2000
Hosszv6ltozfs < 5o/o

MSZ EN 1329-l:2000
> 79"C

MSZ EN ISO 580:2005
MSZ EN 1053:1998

MSZ EN 1329-l:2000 8.
Sziv6rs6s nem lehet

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

MSZ EN 1329- l :2000 5.
Kalibrdlt m6r6miiszerrelMSZ EN 1329-1:2000 6.

Szemrev6telez6sMSZ EN 1329-l:2000 72.

e=iA KBiA-rr-O4.(4\-2012.02.07 .
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3. MEGFELEL6SEGIGAZOLASKoVETELMENYEI

3.1. Megfelelds69igazolfsi m6dszer(ek)

A 99 / 47 2 IEK bizotts6g i hat6r ozat alapj6n,
a89/106/EGK tandcsi ir6nyelv III. mell6klet 6s
a3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM egyiittes rendelet 4. sz. melllklet szerinti:
(3) rendszer.

3.2. A gyfrt6 feladatai

3.2.1. tizemi gy{rtf selle n6rz6s @CVE;

A gy5tt6 kciteles olyan UCyE rendszert kialakitani, dokument6lni 6s mrikridte
mely biztositja-, hogy a forgalomb a hozott term6kek igazolhat6 m6don folyamato
megfelelnek jelen EME kovetelm6nyeinek.

Az a gyilrt6, melSmek a minosdgirfunyititsirendszere megfelel az EN ISO 9001-nek
azt kieg6sziti a jelen EME-ben eloirt, az izemi gyrirt6sellenorzdsre vonatkr
kcivetelmdnyekkel, ,igy tekinthet6, hogy az izemi gyilrtiisellen6rz6si rendsz
megfelel a kovetelm6nyeknek.

A term6kre vonatkoz6an a gy6rt6 feladata olyan rizemi gy6rt6sellen6rz6si rends
kialakft6sa, miikcidtetdse, illetve ellen6rz6se, mely 

-a 
term6kek folyama

m e gfe le 16 s e get bizto sitj a.

Aziizemigy6rt6sellenlrzlsirendszernektarralmazniakell:
-a megfelelSs6g igazol6si elj6rris keretdben sztiks6ges feladatokat ds ezek felel6sdt.
-a szem6lyzet k6pzetts6g6re 6s oktat6s6ra, a gy6rt6- 6s vizsg6l6berendez6sekre,

alapanyagokra, a beszSllitott term6kekre, a gyirtdsi folyamatra, a felmeriil6 nr
megfelelSs6gek 6s reklamilci6k kezelds6re

a
ds 6rt6sellen6rzdsi*vbrvrvrvovSv\ vD rw\r4llr(lvrt l\. l l .EZgIgsEfE es az uzeml E

gyttrt6Sltali-feliilvizsg6latdravonalkoz6szabillyozhst,
-az iizemi gy6rt6selle nlrzds keret6ben v egzend,b vizsgflu

6svizsgSlati m6djara vonatkoz6 kovetelm6nveket * utaa

-.{. tdbldzat

l r e

lokat, melyek gyakorisr
bitilblazattafi almazza:

-Vizsgrilt 
termdki ellemz6k Vizsgflati m6dszer Vizsqflati syakorisfe

Alapanyag Miibizonylat alapiin Gv6rtrlsi t6telenk6nt
M6retek MdriSeszkdzzel Gy6rtdsi t6telenk6nt

E==A

tz izemi gy6rt6sellenorz6s keretdben vdgzelt vizsgrilatok eredm6nyeinek dr16ke
n elsS tipusvizsg6lat eredm6nyeinek <isszevetds6vel.

KBiA-II-04.(A)-201
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i'JJ. .{ tenmiket kfs6r6 term6kjellemz6inek megadfsa

4 :*:nek csomagol6sSn vagy kis6r6 dokumentumain a kcivetkez6 term6kjellemzok
er:eil;ell kell megadni:
-:r,bb:ndretek
-;;otld;ozo m6retek

i.3,-]., Sa;i llitdi llegfelelds6gi Nyilatk ozat kif,llitfsa

A **1arto 6ltal ki6llitand6 nyilatkozatnak a kovetkez6ket kell tartalmaznra'.
-.+z epit6si term6k szilllit6jinak (gy6rt6j6nak, forgalomba hoz6jhnak,

:o,- ahbforgalmaz6jhnak) nev6t, azonosit6 jel6t (m6rkajel6t) 6s cim6t.
--{z epitdsi term6k rendeltet6si c6lj6t (fe1haszn6l6si teriilet6t) es az azonositSshhoz

s,zfrks€ges adatait, a gyitrtils dhtum6t, a term6k tipus6t.
--{zon kijelolt szewezet megnevez6s6t, azonositdsi szimilL, melynek tanirsitvdnya

alapj 6n a me gfelel6 s6 gi nyilatk ozat kiadflsra keriilt.
-Jelen EME azonosit6j5t, amelyeknek az 6pit6si term6k vtzsgillattal igazoltan

megfelel.
- A m e gfelelS s6 gi ny ilatkozat 6rvdnye s s6 gi idej 6t.
-A szd11it6, gySrto, forgalmaz6 megfelel6s6gi nyilatkozat al6irfts6ra felhatalmazoll

kdpviseldj 6nek nevdt (olvashat6an) 6s beosztSs6t.
-A me_efelel6sdgi nyilatkozat azonosit6 szftmdt, a kiad6s dhtumifi, a kiillit6 cdgszeri

aldiriis6t.

Kie gdszit6 inform6ci6k:
A term6kre vonatkoz6 Felhaszn6liisi ritmutat6.

A me gfelel6 s 6 gi nyilatk ozat formai kovetelm6nyei :
A nyilatkozat kotott form6ja nincs el6irva. Altalfhan cin6ll6 bizonylat, amelyet a
kisz6llit6s sor5n a sziilitminyhoz, vagy a sz|llit6levdlhez c6lszeni csatolni.
M6ret6ben, forrnhjdban igazodhat a gyhrt6 egy6b c6ges iratainak kiilalakj6hoz, vagy a
term6khez csatolt be6pit6si-, kezel6si 6s haszn6lati irtmutat6hoz.

3-1. A kijeliilt vizsgilg laborat6rium feladata

33"1. Els6 tipusvusgfllat

\z elso tipusvizsg6lat sor6n a2.I. pontban leirt term6kjellemz6k vizsg|latfua keriiljon
]Lr. t  .

,\ c_ielolt szewezel a jelen EME kiadisithoz vlgzett alkalmass6gi vizsg6latok
eroJ-rnenl einek felhasznillSshval ossze6llithatja az els6 tipusvizsgtiati dokument6ci6t,
:rnenn',,-iben a 2.7. pontban leirtak teljesiilnek.

J /  |

e==ff KBiA-rr-04.(A) -2012.02.07 .
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4. ALKALMASSAGIFELTETELEK.AJANI,ASOT

4.1. Alkalmassfgifelt6telek

4.1.1. Term6k
A term6kek kialakit6s6ban, anyagalban bekovetkezett v6ltozSsok
alkalm as s 6 gi v izs g6lat elv 6 gz6s e sziiks 6 ge s.

4.1.2. Gyrirtris
A term6kek gy6rt6stechnol6giSj6ban, vagy gy5rt6s helyszin6ben
vSltoz6sok eset6n rijabb alkalmass6 gi vizsgllat eIv 6gz6se sziiks6ges.

4.1.3. Forgalmazfs
A term6khez v5s5rl6i tSjlkoztatot (gySrtmdnyismertet6t) 6s bedpitdsi ritr
me1l6kelni, amelyeknek legalSbb az alilbbi adatokat kell tartalmaznia:
- a gyfirto, for galmaz6 neve, cime
- az EME szhlr'a
- a term6k megnevez6se, kialakit6sa
- a feIhasznSl6si teriilet
- akalmazhat6 s 5gi h atarok (min. -max. h6m6r s 6kletek)
- f6bb m6retei
- r6szletes szerel6si utasit6sok

4.1.4. Be6pit6s (tervez6s, kivitelez6s)

4.1.4.1,{ lefoiy6cs<ivek 6s idomok a tart6san legfeljebb 60oC-os h6m6rs6kleti
szennyvizek, tovihbh olyan szennyvizek gravit6ci6s elvezet6s6re ha
amelyek a lefoly6csdvet, idomot 6s/vagy azok gumigyiinis t<imit6s6nek ar
tflrlr.adjdk.

4.1.4.2 A bedpftdsndl az esetleges h6trigut6sb6l 6s sz<igeltdr6sbdl ad6d6 k
anyagfesziilts6gek elkeriil6se v6gett iigyelni kell arra, hogy nem szabad a t
idomba titkcizdsig betolva hagyni, hanem onnan a csoifimeroto
5-10 mm-t vissza kell hrizni. A betolds elott a gumitcimit6s geometri6j6t
keil 6s sikosit6 anyaggal (pl.: kenoszappan) kell6siteni. A bedpitett <
eltakar6sa elott vizzitr6s6gi nyom6spr6b6t kell tartani.

4.2. Ajfnl{sok
4.2.1. Ajfnlisok a csomagolfshoz, szfllitfshoz 6s rzktirozhshoz

A csomagolilsnak tartalmaznia kell a gyitrtmdnyismertet6t 6s be6pit6si ritmu

A csomagol6snak biztositani kell, hogy a term6kek a sz6llit6s, rakod6s
sor6n fell6p6 ig6nybevdtelek eset6n ne k6rosodhassanak.

A csciveket 6s idomokat a raktSrozits sorhn a napf6ny, k6rosit6 iboly6n
sughrzilsfrtol v6deni kell.

6/',7
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ES ES EGYEB FELTETELEK

6rv6nyes s6 ge alatt elv6gz end6 ut6ellen6rz6s ek

6rv6nyess6gi ideje alatt elvegzend6 ut6ellen6rz6sek: iit 6ven beliil egyszer

elvdgzdse vonatkoz6, atBMlNonprofit Kft. rdszdre elktildend6 els6
s hatdrideje 2014-10-01. Az ut6ellenorzdsi k<itelezetts6g elmulaszt6sa eset6n
hatflyffiveszti,6s azBVtlNonprofit Kft. t<irli az lwdnyes Epit6ipari Mtiszaki

adatbi"zisdb6l.

7 t'7

Gneb P6ter)
t6mafelel6s

A

{Mu-
(Haszmann Iv6n)

tudomSnyo s o szt{llyv ezeto
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