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Zal<lady Badań i Atestacji "ZETODI"
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.
ul. Ks. Bpa H, Bednorza 17, 40-384 Katowice, ae|: oo48 32 2569 257
tel,/fax 0048 32 25ó9 305, e-tnai-t: zetom@letonkatowic€.aom.pl

ZAKLAD CERTIT,IKACJI
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FAIR PLAY

CERTYFIKAT Nr 59l15lZ

uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa
Nazwa

i adres
po§iadacza ceĄńkatu:

Kacznarek Malewo społka jawna
Malewo l, 63-800 Gosqń

Nazwa i adres producenta:

Kacznarek Malewo spółka jawna
Malewo 1, 63-800 GosĘń

Miejsce prodŃcji:

Kaczrnarek Malewo społka jawna
Ma|ewo 1, 63-800 Gostjń

Nazwa wyrobu: Rury z polietylenu ptznmaczm do rozprowadzania paliw gazowyń z materiału PE80 i PE l00
oraz PE l00 o zwiększonej odpomości na naciski punktowe i zarysolvania (PE l00RC) o nazwach
handlo*ych TYTAN PE, TYTAN PE/PE , TYTAN PLU§ PE/PE i z doda&oułą war§twą PP
o nazwach handlo*ych TYTAN PE/PP i TYTA}I PLUS PE/PP w zalaesie średnic 25-630 mm
i szeregach *1miarowych SDR 7,4J4l wg ISO 40ó5.

Wyrób spelnia wymagrnia zawańe w: Kryterirch Technicznycb na znłk bezpieczeństwa
nr ZETOMII{I|2OI4|LOO
Ocenę zgodności dokonano na podstawie:
Sprawozdania z badan nr 7l1IGP43/2OI4

'
'

z dnia9.07,2014 r. wykonanych przez akreĄlto*,ane Laboratorium
Badawcze Ins§itutu Nafty i Gazu w Krakowie oraz Sprawozdania zbadań nr 1/!00l2o|4 z dni.ą 9.10.2014 r.
wykonanych przez Laboratorium producarta pod nadzorem
Katowice,
'ZETOM"
rłlników inspekcji zakładowej konEoli produkcji wg Raporta m 0l2014 z dnia l0.10.2014 r. i sprawdzenia
sposobu łykorzystywania certyfikafu przez dostawę wg Raportu nr 100/2014/S z ania 10.10.2014 r.
prząrowadzonej przez jednostkę certyfikująą,IETOM" IGrowice.

l

Prawo do oznaczania w okresie od 17.{X.2o15 r. do 2o.12,2ol7 r. doĘcry wyłąłzrie egzemplarzy wy,robu
(parametry) jak pIzedstawiony do badań wór (wzory) i odpowiadających
Posiadających identycme właściwości
powyżrj.
określonym
rymaganiom
Nińejszy ceĄrfikat zastępuje CeĄńkrt nr 160/12 z dnia 31.01.2014 r
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Katowice, dnia l7 kwietsia 2015 r.
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