Превод от английски език
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Доклад от изпитване: MA4493/U

7 юни 2012 г.
Socom SAS
Z.I. Les Mourgues
30350 Карде
Франция

КОНСУЛТАТИВНА СХЕМА ЗА РЕГУЛАЦИЯ НА ВОДИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МАТЕРИАЛ

Материалът, посочен в настоящото писмо е подходящ за контакт с чиста вода, използвана
за битови цели, тъй като отговаря на изискванията на BS 6920-1:2000 “Пригодност на
неметални продукти за употреба при контакт с вода, предназначена за консумация от
човека по отношение на влиянието им върху качеството на водата.”
Споменатата пригодност касае единствено влиянието върху качеството на водата, в която
продуктът може да влезе в контакт, и не предполага одобрение на механичните и
физически свойства на продукта за каквато и да било употреба.
АНКЕРНА СМОЛА

5311

Ecopoxy Eco 4800*. Полиестерна смола за прилагане на място, сива на цвят,
двукомпонентна (състои се от смола и втвърдител). Смолата и втвърдителят са съвместно
*Ecopoxy Eco 4800 се разпространява на територията на България под запазената марка Bikol® C. (заб. Лийф група ЕООД)
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екструдирани и смесени в накрайника на уреда за дозиране. Втвърдявайте в продължение
на 21 дни при температура от 7°С. За водна употреба – до 23°С.
№ НА РАЗРЕШЕНИЕ:

1205519

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕ:

SOCOM SAS

Консултативната схема си запазва правото да преразгледа разрешението. Настоящото
разрешение е валидно от май 2012 г. до май 2017 г.
В онлайн директорията Фитинги за вода, раздел „Материали, преминали пълно изпитване
за влияние върху качеството на водата” ще бъде направено вписване с номера, посочен погоре.
Можете да посетите директорията на www.wras.co.uk/directory.
С уважение,
Подпис – не се чете
Джейсън Фърнивъл
Мениджър „Разрешителни и запитвания”
Консултативна схема за регулация на водите

Подписанатa Марина Димитрова Вълковa удостоверявам верността на извършения от
мен превод от английски на български език на приложения документ – Разрешение за
използване на материал. Преводът се състои от 2 (две) страници.
Преводач: Марина Димитрова Вълковa
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