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20-CPR-281-( C-32/2017) 

A 275/2013. (Vll.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány 

Fehér színű EASVTEC Code 86 és LMl jelű ötrétegű polietilén 
(PE-RT / AL/PE-RT) csövek 

építési termékre vonatkozik, amely felhasználási területe olyan alkalmazásokra terjed ki, ahol emberi 
fogyasztásra szánt vízzel érintkeznek 

?,-'-. ..és amelyet a 

Hewing GmbH, 
D-48607i, Ochtrup, Waldstrasse 3, Nemeterszág 

gyártó a 

Hewing GmbH, 
D-48607i, Ocrntr:up, Waldstrasse 3, N~metország 

üzemében gyártott. 

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az A-55/2017 számú, 2020.06.22. dátumú emzeti Műszaki Értékelés 
szerint meghatározott teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó 

követelmények tekintetében a vonatkozó (1 +) rendszer szerint 

a termék teljesíti - a higiéniai alapvető jellemzőre vonatkozóan a 201/2001. {X.25.) Korm. rendelet 
előírásait - a fent meghatározott összes követelményt. 

Ez a tanúsítvány, amely először 2018.04.11-én került kiadásra - a vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelésben 
meghatározott - a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a 

gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek 
változatlansága esetén - visszavonásig érvényes. 

Kiadás: 3. 
Szentendre, 2021.09.21 

~~„.~ ... 
Molnár Ágnes 

tanúsítási irodavezető 

Bizonylat azonosító: KBiA-IV-2-20190920_TÁT 
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TEUESÍTMÉNV ÁLLANDÓSÁGI TANÚSÍTVÁNY 

20-CPR-289-{C-24/2018) 

A 275/2013. (Vll.16.) Kormány Rendelet alapján ez a tanúsítvány 

EASYTEC sárgaréz szerelvények 

EASYTEC sárgaréz présidomok, F.l.V., Srl. gyártmányú LBP réz présidomok 

építési termékre vonatkozik, amely felhasználási területe olyan alkalmazásokra terjed ki, ahol emberi 
fogyasztásra szánt vízzel érintkeznek 

H'ewing GmbM 
48607 ©cht l11!JJ1) Waldestrasse 3., Németország 

ra~ersa 8 . , Olaszország 

Ez a tanúsítvány igazolja, hogy az A-55/2017 számú, 2020.06.22. dátumú Nemzeti Műszaki Értékelés 
szerint meghatározott teljesítmények és a teljesítmény állandóság értékelésére és ellenőrzésére vonatkozó 

követelmények tekintetében a vonatkozó (l+) rendszer szerint 

a termék teljesíti - a higiéniai alapvető jellemzőre vonatkozóan a 201/2001. {X.25.) Korm. rendelet 
előírásait - a fent meghatározott összes követelményt. 

Ez a tanúsítvány, amely először 2018.08.27-én került kiadásra - a vonatkozó Nemzeti Műszaki Értékelésben 
meghatározott - a termék teljesítményének az értékeléséhez alkalmazott - vizsgálati módszerek és/vagy a 

gyártásellenőrzésre vonatkozó követelmények, illetve a termék és annak gyártási körülményeinek 

változatlansága esetén - visszavonásig érvényes. 

Kiadás: 2. 
Szentendre, 2021.08.30 

Molnár Ágnes 
tanúsítási irodavezető 

Bizonylat azonosító: KBiA-IV-2-20190920_TÁT 
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