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Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků 
Prohlášení o shodě dle ČSN EN ISO/IEC 17050

Prohlašujeme, že předmět dodávky, hadice jednoznačného typu

CHEMITEC CHEMIKLER-16/SPL EN12115
s kódy:

dodávaný pod jednoznačným originálním označením  Chemikler UPE, výrobce:
 Trelleborg Industrial Products Germany GmbH:  IČO: 14758760425

 jež GMS velkoobchod, s.r.o.  distribuuje pod svým výše uvedeným označením.

Ujištění podle zákona č. 22/1977 Sb.

ID 19 mm: 019/031-WF016-11196
ID 25 mm: 025/037-WF016-11196
ID 32 mm: 032/044-WF016-11196
ID 38 mm: 038/051-WF016-11196
ID 40 mm: 040/053-WF016-11196
ID 50 mm: 050/066-WF016-11196
ID 53 mm: 053/069-WF016-11196
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ID 63 mm: 063/079-WF016-11196
ID 75 mm: 075/091-WF016-11196
ID 80 mm: 080/096-WF016-11196
ID 89 mm: 090/105-WF016-11196

ID 100 mm: 100/116-WF016-11196
ID 125 mm: 125/147-WF016-11196
ID 150 mm: 150/174-WF016-11196
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 varianta s koncovky Tanker VK a MK :
(SS - nerez AISI 316, 1.4408)

Součástí koncovek MK SS  a VK SS - jsou nerezové trny DIN 2817 a nerezové 
lisovací  objímky, jež jsou v kompletu odborně strojně zalisovány.
Použitá těsnění kompletů koncovkek MK SS  je těsnění z materiálu Hypalon (zelená barva).

příslušné 

MK SS 

VK SS 

Obě strany koncovek jsou zalisovány podle technologických postupů tak, že hadice jako
 komplet je elektricky vodivá, resp. elektrický odpor je v řádu několika Ohmů. Každý zhotovený komplet
požadované délky je měřen na únik média a přezkoušen na 1,3 násobek provozního tlaku (20,8 Baru). 
Také elektrický odpor je měřen dle norem a požadavků ATEX. 
Všechny zkoušky jak na těsnost či vodivost jsou v souladu s normou EN 12115:2011.

CERTICATE OF CONRORMITY

Tato hadice byla zkontrolována a schválena francouzským schvalovacím úřadem 
INERIS pro použití ve všech oblastech ATEX. Pro doplnění další podmínky normy 
ATEX je zapotřebí následující opatření:

Na uvedené výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě. 



Jiná prohlášení

Příloha:
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Písemné prohlášení o zdravotní nezávadnosti
 dle nařízení

Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1935/2004
(směrnice 2002/72/EC pro materiály a předměty z umělých hmot (plastů))

Hodnocené výrobky vyhovují požadavkům Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1935/2004 o 
materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami, povinnostem stanoveným 

zákonemč.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a 
vyhlášce MZč.38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a 

pokrmy v platném znění.

Za GMS velkoobchod: 
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Tento výrobek nepodléhá povinnému posouzení nezávislou osobou dle prováděcích přepisů 
zákona 22/1977 Sb.   


