Nummer 0476-CPR-5885

Vervangt:

02-08-2018

Uitgegeven: 16-04-2020

Voor het eerst uitgegeven: 02-08-2018

Contract nr.: C0067

Rapport nr.: 2002954.1
Pagina: 1 van 2

Kiwa Cermet Italia S.p.A. N.B. 0476
Conformiteitsverklaring
certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de fabriek
in overeenstemming met de Verordening (EU) n. 305/2011 van het Europees Parlement en de
Raad van 9 maart 2011 (de Bouwproductenverordening ofwel Construction Products
Regulations of CPR), deze certificatie is van toepassing op de bouwproducten, beschreven op de
volgende pagina's, die onder de naam of het handelsmerk op de markt worden gebracht:

CASIPLE KACHELS EN AANSLUITMATERIALEN
WOUDENBERGSEWEG 24, 3953 MG, MAARSBERGEN
NEDERLAND
en geproduceerd in de fabriek

RRS01
dit certificaat bevestigt dat alle bepalingen met betrekking tot de beoordeling en verificatie van
de prestatiebestendigheid beschreven in bijlage ZA van de norm

EN 1856-1: 2009
onder systeem 2+ zijn toegepast en dat

de fabrieksproductie voldoet aan de toepasselijke eisen.

Vertaling van het originele document in Engels/ Italiaans opgesteld d.d. 29-04-2020 onder beheer van: Casiple
kachels en aansluitmaterialen; blad 1 / 2
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Vervolg certificaat van overeenstemming van de productiecontrole in de
fabriek

Dit certificaat wordt toegepast op de volgende bouwproducten:

Dubbelwandige geïsoleerde systeemschoorsteen, met de naam

ISOTUBE Plus
Diameters: 80 ÷ 200 mm
Zonder elastomere afdichtingen

T600-N1-D-V2-L50050-G70

Note:
Dit certificaat was voor het eerst uitgegeven op 02.08.2018 en blijft geldig zolang noch de
geharmoniseerde norm, het bouwproduct, de AVCP-methoden noch de productieomstandigheden in de fabriek aanzienlijk worden gewijzigd, tenzij deze zijn opgeschort of
ingetrokken door de aangemelde certificerende instelling.

Vertaling van het originele document in Engels/ Italiaans opgesteld d.d. 02-08-2018 onder beheer van: Casiple
kachels en aansluitmaterialen; blad 2 / 2
Beeldmerken en ondertekening zijn gekopieerd uit het originele document Engels/Italiaans, hieraan kunnen geen
rechten worden ontleend, zie daarvoor het originele document.

