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WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME LTD. (WRAS) 
NUOSEKLUS MEDŽIAGOS PATVIRTINIMAS

Šiame laiške paminėta medžiaga yra tinkama sąlyčiui su geriamu vandeniu ir atitinka BS6920-1: 2000 ir (arba) 2014 „Nemetalinių 
gaminių tinkamumas naudoti sąlytyje su žmonių maistui skirtu vandeniu, atsižvelgiant į jų poveikį vandens kokybei“.

Nuoroda nurodo tik medžiagos poveikį vandens, su kuriuo ji gali liestis, kokybei ir nereiškia, kad jos mechaninės ar fizinės savybės 
patvirtinamos bet kokiam naudojimui.

GUMOS - ETILENO PROPILENO (EP) KOMPONENTAI. 5350

'Clean Cable 3'. Mėlynos spalvos (išorinis kontaktas su vandeniu), ekstruzinis etileno - propileno kabelis. Kietumas 41 (Šoro 
kietumo testas). Išbandyta 0,76 mm spindulyje. Naudojimui su vandeniu iki 23°C.

PATVIRTINIMO NUMERIS: 1911514
PATVIRTINIMO TURĖTOJAS: UNIKA SPA.

Tai pakartotinis patvirtinimas buvusio Nr. 1410503, kuris galiojo nuo 2014 m. spalio mėn. iki 2019 m. spalio mėn.

WRAS pasilieka teisę peržiūrėti patvirtinimą.
Patvirtinimas Nr. 1911514 galioja nuo 2019 m. lapkričio mėn. iki 2024 m. lapkričio mėn.

Įrašas, kaip nurodyta aukščiau, bus atitinkamai įtrauktas į internetinį vandens jungiamųjų dalių katalogo skyrių "Medžiagos, su 
kuriomis buvo atlikti pilni bandymai, skirti jų poveikio vandens kokybės nustatymui".

Katalogą galite rasti adresu: www.wras.co.uk/directory

Su pagarba

Jason Furnival
Patvirtinimų ir užklausų vadovas
WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME LTD.
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WRAS MEDŽIAGOS PATVIRTINIMAS – MEDŽIAGOS, KURI ATITIKO VISUS POVEIKIO VANDENS KOKYBEI BANDYMUS

Šiame  laiške  nurodyta  medžiaga  tinkama  sąlyčiui  su  vandeniu  buitiniais  tikslais.  Šios  medžiagos   patvirtinimas           
nereiškia jos mechaninių ar fizinių savybių patvirtinimo bet kokiam naudojimui. 
Gamintojai arba pareiškėjai savo pardavimo literatūroje gali cituoti tik šiame laiške vartojamus terminus, o būtent tai; „išvardyta 
medžiaga, išlaikiusi poveikio vandens kokybei bandymus, yra tinkama naudoti sąlytyje su geriamu vandeniu“ 
Tai gali būti sutrumpinta į „Vandens reglamentų patariamoji schema (WRAS) – patvirtinta medžiaga“ arba „WRAS patvirtinta 
medžiaga“.
Patvirtinimo taikymo sritis netaikoma medžiagoms, kurių prekės ženklas pakeistas, nebent būtų su WRAS susitarta kitaip.

Medžiagos patvirtinimo su WRAS logotipu naudojimas

Patvirtinimo turėtojai gali naudoti patvirtintos medžiagos WRAS logotipą ir remtis  WRAS Ltd. išduotu patvirtinimu tam 
tikrai medžiagai ar medžiagų asortimentui su sąlyga, kad patvirtinimas yra ir jis tebegalioja. 
Patvirtinimo turėtojai turi teisę naudoti logotipą ant pakuotės, reklaminėje literatūroje ir pardavimo vietos reklamoje. 

Esamų patvirtinimų pakeitimai

WRAS medžiagos patvirtinimo sąlyga yra, kad patvirtintoje medžiagoje JOKIŲ keitimų ar modifikacijų negali būti daroma 
patvirtinimo turėtojui prieš tai nepranešus WRAS Ltd. Visa informacija apie numatomus pakeitimus turi būti pateikta. Jei bus 
nesilaikoma šios sąlygos, anksčiau suteiktas Patvirtinimas nedelsiant bus anuliuotas.

Pakartotinis patvirtinimas

WRAS jums parašys prieš 1 metus iki patvirtinimo galiojimo pabaigos ir paklaus, ar norėtumėte jį atnaujinti. Užpildykite atitinkamą 
MA3 užklausos formos skyrių, kuris bus įtrauktas į laišką, ir grąžinkite į WRAS (el. paštu arba paštu). 
Atminkite, kad sertifikato turėtojas yra atsakingas už tai, kad sertifikatas liktų galiojantis. WRAS Ltd. neprisiima atsakomybės už 
vėlavimą išduoti patvirtinimą dėl nuo sistemos nepriklausančių aplinkybių.
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