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lnstytut Nafty i Gazu - Państwowy lnstytut Badawczy niniejszym potwierdza, ze wyroby:

Rury polietylenowe przeznaczone do przesyłania paliw gazowych
klasy PE 100; typoszereg SDR 11, SDR 17 iSDR 17,6;

surowiec: PE 100: rury jednowarstwowe DN 25+400, ozn. INP-GAZ-PEI00
surowiec: PE1OORC: rury jednowarstwowe DN 25+75 i dwuwarstwowe

DN 25+400, ozn. INP-GAZ-PE1OORC

wprowadzone do obrotu pod nazwą lub znakiem firmowym producenta:

INSTALPLASTłASK Sp. z o.o. sp. k.
93-578 Łódź ul. Wróblewskiego 19120

i produkowane w zakładzie produkcyjnym:

INSTALPLASTłASK Sp. z o.o. sp, k.
98-100 Łask, ul. Żeromskiego 66

spełniają wymagania zawarte w krajowej specyfikacji technicznej

PN-EN 1555-2:2012
IEN 1555-2:2010]

Producent dokonał określenia typu ww, wyrobu budowlanego, wdrożył system zakładowej kontroli
produkcji w rozumieniu zapisów programu ceĘfikacji PCW-16, jak równiez poddał wyrob ocenie
w akredytowanym laboratorium badawczym. Biuro Certyfikacji lNiG-PlB dokonało: sprawdzenia
prawidłowości oceny właściwości uzytkowych wyrobu w rozumieniu zapisów programu cefifikacji
PCW-16, w tym oceny pobierania próbek do badań pzez producenta; wstępnej inspekcji zakładu i ZKP
oraz kontynuuje nadzor, ocenę, ewaluację i akceptację ZKP w odniesieniu do deklarowanych pzez
producenta właściwości uzytkowych wyrobu określonego w wyzej wymienionej krajowej specyfikacji
technicznej. Proces ceĘfikacjizostał pzeprowadzony zgodnie z prog|ramem cefifikacji PCW-16.

Niniejszy ceĘfikat został wydany w dniu 14-09-2017, zaktualizowany w dniu 07-01-2019 oraz w dniu
20-12-2021 i pozostaje ważny pod warunkiem, ze specyfikacja techniczna, sam wyrób i warunki jego
wytwazania nie ulegną istotnej zmianie oraz, że nie zostanie zawieszpny lub cofnięty pzez jednostkę
ceńyfikującą.

INSTYTUT NAFTY l GAZU - Państwowy lnstytut Badawczy
PL 31-503 Kraków, ul, Lubicz 25 A

tel.: +48 12 421 oo 33
www.inig,pl office@inig.pl

BlURo CERTYF]KACJl
tel.: +48"12 430 38 64

e-mail: swat@inig.pl

CERTYFIKAT ZGODNOSCI Nr 18117

n,kP*.$,.,,,_{,.,,- -',,

i - l iŹ,;,.l.':{:.it;, ] c i
i ę\ r:i l'l1_]l i H l

'rą)., ,,".:,?i''|,."§ ,/§ 1'Ę,--"1,,W
l.-_ł;l..i3.}..

Kraków, 20-12-2021 r.

Ac 010

kierownik Dyrektor lnstytutu Nafty i Gazu

Ważność niniejszego ceĘfikatu może być potwierdzona drogą elektroniczną: swat@inio.p|
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CERT|FICATE OF CONFORM|TY No. 18117
lnstytut Nafty i Gazu - Państwowy lnstytut Badawczy hereby states that the products:

PE pipes for gas supply system
class PE 100; series SDR 11, SDR 17 iSDR 17,6;

raw material: PE 100: single layer pipes DN 25+400, marked INP-GAZ-PE100
raw material: PE1OORG: single layer pipes DN 25+75, double _ layer pipes

DN 25+400, marked lNP_GAZ_PE1O0RC

p|aced on the market under the name or trade mark of:

|NSTALPLASTłASK Sp. z o.o. sp. k,
93-578 Łódź ul. Wróblewskiego 19120

and produced in the manufacturing p|ant:

INSTALPLASTłASK Sp. zo.o. sp. k.
98-100 Łaskn ut. Żeromskiego 66

fulfils the requirements of national technical specification

PN-EN 1555-2:2012
[EN 1555-2:2010|

Manufacturer has determined the product type, implemented the system of FPC as understood by

ceńification programme PCW-16 and also submitted the product for assessment by accredited testing
laboratory. lNiG-P|B Ceńification Office has performed: verification of correctness of product's performance
assessment as understood by ceńification programme PCW-16, including the sampling of products to test
carried out by manufacturer; initial inspection of factory and FPC and performs the continuous surveillance,
assessment and acceptance of FPC in relation to products' performance declared by manufacturer
described by a/m technical specification. Ceńification process has been carried out according to
ceńification programme PCW- 16.

This ceńificate was issued on 14-09-2017, updated on 07_01_2019 and on 20-12-2021 and will remain valid
as long as neither the technical specification, product itself nor the manilfacturing conditions are modified

Kraków, 20-12-2021

Director of the lns§flut
Państwowy lns§tut

Magdalena Swat

The validity of ceńificate can be confirm by email: swat@iniq.ol


