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PE Buizen

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa Nederland B.V.
uitgevoerde controles, worden de door

Dyka B.V.
geleverde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien
zijn van het GASTEC QA keur, bij aflevering geacht te voldoen aan de
GASTEC QA keuringseis 8 voor “Polyethylene pipes for carrying gaseous
fuels”, gedateerd Februari 2018.

Ron Scheepers
Kiwa

Dit certificaat is afgegeven in overeenstemming met het Kiwa reglement voor
Certificatie 2017.
Dit certificaat bestaat uit 2 pagina’s.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.
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PE Buizen
PRODUCTSPECIFICATIE
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Uitgegeven

06-juli-2009

D.d.

nvt

Geldig tot

n.v.t.

PE80 Gele buizen: SDR 11 en SDR 17,6.
25-50 mm. Grondstofcode E13.
PE 100 buizen met gele lijnen: SDR 11 en SDR 17,6.
63-315 mm. Grondstofcode E15.

TOEPASSING EN GEBRUIK
Buizen gemaakt van PE in leidingsystemen voor de levering van gasvormige brandstoffen van de 2de en 3de familie volgens EN 437 met een
maximale werk druk van 10 bar en een bedrijfstemperatuur van 20 °C als referentie temperatuur.

MARKERING
•

GASTEC QA, GASTEC QA logo of handelsmerk

•

Nummer van de systeem norm: EN 1555

•

Naam van de fabrikant of handelsnaam

•

Voor buizen dn ≤ 32 mm; Nominale buiten diameter x nominale wanddikte (dn x en).

•

Voor buizen dn > 32 mm: nominale buiten diameter, dn, SDR.

•

Type buis indien van toepassing

•

Materiaal en aanduiding

•

Informatie van de fabrikant

•

Bedoeld gebruik

WENKEN VOOR DE AFNEMER
Inspecteer bij de aflevering:
-

Geleverd is wat is overeengekomen;

-

De markering en wijze van markering juist zijn;

-

De producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe Kiwa Nederland B.V. of de Kiwa website.
Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat neem dan contact op met de leverancier en zo nodig met Kiwa Nederland B.V.

