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SERTIFIK TS 
Nr. K52459/03, izdots 01.01.2012 

aizstāj Nr. K52459/02, kas izdots 01.04.2011 

 
Produkts: EN 124, Čuguna l jumi notekūdeņu sist m m 

 
Kiwa apliecin jums 

 

Šo sertifikātu ir izdevis uzņēmums Kiwa Product Cert GmbH, pamatojoties uz standarta DIN EN 
124 vadlīnijām „Gūliju nosegelementi un revīzijas lūku vāki izvietošanai teritorijās ar transporta 
un gājēju kustību”, saskaņā ar Kiwa produktu sertifikācijas 2008.gada noteikumiem.  

 

Saskaņā ar EN 45011 3.paragrāfu, kopā ar ISO/IEC vadlīnijām Nr.2 (skat. 2.lpp) Kiwa Product 
Cert GmbH apliecina, ka ražotājs ir izgatavojis lietos čuguna elementus, kas paredzēti betona 
konstrukcijām, saskaņā ar Produkta sertifikātā uzrādīto tehnisko specifikāciju. Produkti tiek 

marķēti ar Kiwa zīmolu, kā tas ir aprakstīts Produkta sertifikātā.  
 

 

Kiwa Product Cert GmbH 

 

(paraksts) 

Michael Witthoft 

Izpilddirektors  
 

 

 

Šis sertifikāts sastāv no 2 lapām.  
Sertifikāta publicēšana ir atļauta. 
Šī sertifikāta lietotājam iesakām pārbaudīt tā derīgumu www.kiwa.de 

Visas tiesības aizsargātas.  
 

 

Sertifik ta tur t js: 
MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co KG 

Auf der Welle 5-7 

32369 Rahden 

Vācija  
 

Telefons: +49 (0) 5771-918-0 

Fakss: +49 (0) 5771-918-218 

E-pasts: Office @meierguss.de 

Ražot js: 
MeierGuss Limburg GmbH 

Elzer Straße 23 - 25 

65556 Limburg 

Vācija  
 

Telefons: +49 (0) 6431-291-0 

Fakss: +49 (0) 6431-291-168 
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2. lapa Nr. K52459/03  izdots 01.01.2012 

__________________________________________________________________________ 
Atsauce šajā sertifikātā uz dominējošo EN 45011 standartu ietver: darbības veic trešā puse.

Tas nozīmē, ka saistībā ar produkta identifikāciju ir atsauce uz konkrētām vadlīnijām vai citu normatīvo dokumentu, 
un jūs varat būt droši pārliecināts un nemeklēt turpmākus pierādījumus. 
____________________________________________________________________________________________ 

PRODUKTA SPECIFIK CIJA
Produkta tehniskā specifikācija:
- Lieta čuguna vāki un rāmji;
- Kombinācija liets čuguns/ betona vāks un ietvars (rāmis)
- Ietvars (rāmis), kas izgatavots no betona
- Gūliju nosegelementi teritorijām ar transporta kustību

Produkti, kas ir ietverti šajā sertifikātā, ir aprakstīti ražotāja specifikācijā, kuru, ja rodas šaubas, 
pieprasiet no šī sertifikāta lietotāja. 

MARĶ JUMS
Lietā čuguna elementi ir jāmarķē saskaņā ar EN 124, 9.nodaļu. 
Zīme (zīmols), kas jālieto, lai apliecinātu šo sertificēto produktu, ir:

KIWA 

_______________________________________________________ 

IETEIKUMI LIETOT JAM

1. Produktus ir paredzēts lietot kā gūliju nosegelementus un revīzijas lūku vākus teritorijām
ar transporta kustību un gājēju plūsmu. Lietojot produktus, būtu jāņem vērā sekojošas
vadlīnijas:
o Ražotāja dotās procesa vadlīnijas

2. Kad produkts tiek piegādāts, pārbaudiet, vai:
o Viss it piegādāts saskaņā ar pasūtījumu;
o Marka (zīmols) un marķēšanas metode ir pareiza;
o Produktam nav kādi redzami bojājumi, kas radušies transportējot vai citā veidā.

3. Ja jums ir pretenzijas pret produktu saistībā ar iepriekšminēto, lūdzu, sazinieties ar:

MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co KG 

vai, ja nepieciešams, ar 

Kiwa Product Cert GmbH 

______________________________________________________________________   

*šis ir tulkojums. Juridiski saistošs ir oriģinālais teksts vācu valodā

TULKOJUMS PAREIZS
Andrejs Ameļčenko
pers. kods 211289-12221
Rīga
02.03.2020.




