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випробувань NsN9 0955, 0956, 0957,
РС*ЕРТlФlКЕЙШНD, 33О18, м. PiBHe,

0958, 0959, 0960 вiд 06"05.2022р.
вул. Курчатова, 62Д,

м документацiТ N9 38-Б/СА вiд 09 травня 2022

Карпюк Н. М,
,lБшшlеr(rc/шrcьJшпйаш,ФшшuУ-li\l,ч]lIПiгiТТППйГ|сБ;tlчiТrtiПа|

фiтинги для систем опалення, газопостачання та розподiлу питнот 7412
води ТМ FADO (2 найменування, 20 серiй згiдно з додаткоЙ) _* укт зrt,хlй

код ДКПП, OKll

дстУ Б EN lso 21003-3:2011 "Системи трубопроводiв з багатошарових
труб для будiвництва гарячого та холодного водопостачан}lя будинкiв i
споруд. Частина 3: Фiтинги" (ЕN lSO 21003-3:2008, lDT) п.п.6,7.1;s.1, 11; достiйкостi труб та з'еднань труб з фiтингами, lцо визначають придатнiсть
9исJеми до використання згiдно п.п.5.2,5.3,5.4,5.7 дсту Б EN lso 21003_
5:201'| (EN lSO 21003-5:2008, lDT) ''Системи трубопроводiв з багатошарових
труб для будiвництва гарячого та холодного водопостачання будинкiв i
споруд. Частина 5. Придатнiсть системи до використання за
призначенням"

"FADO S.R.L! PlДzz^ DEL MERCATO 18 FRASCAT|, ROMA, 00044, lталiя,
адреси виробнитва зiдно додатку

ldолаткова iнформаrliя фiтинги для систем опалення, газопостачання та розподiлу питнот води
flоllОЛll'l1'еЛыlая tltr(loPbtattllл/ тм FADO (2 найпленування, 20 серiй зriдно, додri*Ь"), що виготовляютьсяAdctitioПctliП,{orПШlitltl серiйно з Ь9 травня 2022 доов травЙ'io'rЪ"rХЁ;чiчп""" технiчноrо

нагляду за сертифiкованою продукцiею один раз на piK (схема
сертифiкацi'l: сертифiкацiя продукцii, що випускаеться серiйно, за аналiзом
документiв)

тов "l.с.Ф. груп", вул. Миколи Василенка, буд. 7 А, оф.2-15, м; КиТв,
УкраТна, 03124, код еДРПОУ 39451971

Орган з оцiнки вiдповiдностi ТОВ кУКРСЕРТlФlКЕЙШН,)
33018, м. PiBHe, вул. Курчатова, 62Д,
тел. +38073 -77 -321 -7 7, e-mai ] : ч krcertif ication@u kr. net

0рган з
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Фiтинги для систем опалення, rазопостачання

3'сднання трубнi для мереж водопостачання та опалення
UD***, z***, Sc***, SN***, UN***, Eg***

та розподiлу питноТ води ТМ FADO

серiй: М***, N***, р***, рF***, U***, т***,

Ч__ __Карлюк Н. М,
Blllue)/ ( ttllдttlIсь, r,,,",r,,uri",liiй-iu;i/ (*lil-;,;',;i','оi, t,ltl,ii tl,t,ii,l
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Д9ДАТОК ДО СtrРТИФIКАТА ВIДПОВIДНОСТI
llPI,UIO}I(EII1,IE к свртрtФиItАту соотвEтстl]лIя / дNNЕх то сЕR1,1tllсдтlс оF соNгоRl\tI.г\,

lia реt:ст,рrlва lto в per:cтpi
Тов (УкРсЕРТIФtкЕЙШIIl> за м UA.CRT.oo144-22
Зч tllct,ttc t1lltlrtlBii]I l} l)ссс,гl]с ()()() <УltI'СI:;I,1,l,tФййi.йпtI> rro;t Nl /

2, ],_f'елн3l1я трубнi для метало пластикових та пластикових труб серiй: HD***' RF***, SF***,
HDL***, HDT***, Ек***, PS***, рц***

(Примiтка: *** , ц9 лiтерний, цифровиЙ, або лiтерно-цифровий код з символами ,-,, ,/,, ,\,

загальною кiлькiстю не бiльще 7 (семи) знакiв, lцо зазначений пiсля номеру cepiTTa
не впливае на показники безпеки продукцi[, а вказуе виключно на його виконання (колiр
та матерiал корпусу, тип та колiр важелiв керуванйя, тип з'еднання, вид пакування та iH.)

Всьоrо: 2 найменування, 20 серlй

Адреси виробництва:

PRoFLEX PREclSloN MANUFAсTUR|NG со., LTD DAAoLl FENGLING lNDUSTRIES zoNE, SHAMEN
TOWN, YUHUAN, TAlzHoU, ZHEJIANG, 317607, Китай;

Zhejiang l{ongyang Рrоduсiпg Со., Ltcl, Yuezhong Road, ЕсопоmiС Development zопе, Zbejiang, Китай;
D_EVoI,JE fittings со., ltd, Trust Соmрапу Complex, Ajeltake Road, Ajeltake lsland, Majuro, РеспублiкаМарщалловi Острови;

Zhejiang Solerad Environment Techno]ogy со., Ltd Diankou lndustrialZone, Zhuji, Китай
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