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ROPERTIES

 Normal duty
min 750 Nt (type 750)

/ Temperature resistance

Halogen free / 

  / Impact resistance 

+30 2810 831 500

GEONFLEX® 

CODE: 26250400

25m40Ø

Black RAL 9004 | Red RAL 3020

www.kouvidis.gr Patent Protected: EP2698792

DOUBLE STRUCTURED WALL HDPE CONDUITS WITH COLOR MARKING

GEONFLEX®

OUTSIDE DIAMETER

CLASS  4 4411267 0010

16.0 mm

INSIDE DIAMETER 12.3 mm

E.U. DIRECTIVES

CODE: 10250160

35
4E

2014/35/EU (LVD)

Patent Protected: EP2698792

>1250 Nt/5cm -250C
+600C

>6
joule IP 67

Resistant
to ageing

EN 61386.21 EN 61386.21 EN 61386.21 EN 60529

EN 60670 EN 61386.21

STANDARDS

up to
1000 V AC
1500 V DC

EN 61386.21

EN 61386.21

+30 2810 831500

CONDUR 

20
4E

MEDISOL®

 

>750 N/5cm >
joule IP 67

EN 61386.21 EN 61386.21 EN 61386.21 EN 60529

EN 61386.21

EN 61386.21

EN 61386.21

CODE: 1034020

INSIDE DIAMETER

OUTSIDE DIAMETER

E.U. DIRECTIVES

20.0 mm

17.2 mm
STANDARDS

-250C
+600C

Resistant
to ageing

EN 660670

2014/35/EU (LVD)

6

CLASS  334114670010
1000 V AC
1500 V DC

IDENTITATEA CULORILOR (EXPLICAȚIA CULORILOR ETICHETEI)

KOUVIDIS a pus la punct un sistem de identitate a culorilor foarte util pentru fiecare familie de 
produse, pentru a facilita munca de instalare și de vânzare cu amănuntul. Identitatea culorii 
asigură ușurința în identificarea, stocarea și distribuirea produselor, asigurând în același timp 
recunoașterea și uniformitatea fiecărei familii de produse.

LEGISLAȚIA EUROPEANĂ

Toate declarațiile privind conformitatea produselor cu prevederile Directivelor de mai jos sunt disponibile la adresa 
www.kouvidis.gr 

Directiva Joasă Tensiune 2014/35/EU (DLV) 
înlocuiește Directiva 2006/95/CE 
DLV se aplică echipamentelor electrice proiectate pentru 
utilizare cu o tensiune nominală între 50 și 1000 V pentru AC 
și între 75 și 1500 V pentru DC.

Echipamentul electric poate fi pus pe piață în condițiile în care 
a fost fabricat în conformitate cu obiectivele de siguranță ale 
DLV, astfel încât nu pune în pericol siguranța persoanelor, a 
animalelor domestice sau a proprietății când este instalat, în-
treținut și utilizat în mod corespunzător în aplicațiile pentru 
care a fost destinat. Se presupune că produsele electrice se 
conformează obiectivelor DLV de siguranță atunci când sunt 
fabricate în conformitate cu standardele armonizate sau cu 
prevederile de siguranță ale Comisiei pentru Echipamente 
Electrice sau ale Comisiei Electrotehnice Internaționale.

Pentru a fi puse pe piața UE, trebuie elaborate Documentația 
tehnică și Declarația de conformitate care va fi aplicată împre-
ună cu marcajul CE. Atunci când echipamentele electrice fac 
obiectul altor directive, în afară de DLV, care prevăd și marca-
jul CE, atunci eticheta CE indică conformitatea cu cerințele di-
rectivelor respective. Noua directivă DLV menține același scop 
și obiective de siguranță. 
KOUVIDIS a fost prima companie din Grecia care a avut mar-
cajul CE pe toate produsele sale de pe piața greacă la înce-
putul anilor 1990.

Directiva EU 2011/65/EU (RoHS) privind restric-
ționarea utilizării anumitor substanțe periculoa-
se (ROHS)
Directiva RoHS 1 (2002/95/EC) privind restricționarea utilizării 
anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice 
și electronice (cunoscută, de regulă, sub denumirea de Re-
stricția substanțelor periculoase sau RoHS) a fost adoptată de 
Uniunea Europeană în februarie 2003 și a fost pusă în aplicare 
într-o formă legislativă, la data de 1 iulie 2006 de către toate 
statele membre. Directiva RoHS2 a fost publicată la data de 
1 iulie 2011 având drept scop creșterea cantității de deșeuri 
electronice tratate în mod corespunzător, reducerea volumu-
lui care este eliminat și reducerea sarcinilor administrative 
pentru a asigura o coerență cu noile politici și legislații.
Principalul aspect al Directivei RoHS este de a interzice pro-
ducătorilor și distribuitorilor din statele membre să producă 
sau să vândă produse / accesorii care conțin oricare dintre 
următoarele șase substanțe interzise: Plumb (Pb), Mercur 
(Hg), Cadmiu (Cd), Crom hexavalent (Cr (VI)), Bifenili polibro-
murați (PBB) sau Difenil eteri polibromurați (PBDE). Substan-

țele menționate mai sus nu trebuie utilizate sau să fie pre-
zente în produse în cantități care depășesc limitele permise 
în mod specific și definite de directivă.
KOUVIDIS a adoptat Directiva RoHS încă din 2006 prin utiliza-
rea de materii prime fără metale grele în toate produsele sale. 

Regulamentul REACH CE/1907/2006
Regulamentul REACH CE/1907/2006 se referă la înregistra-
rea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor 
chimice. Este valabil începând cu 2 iunie 2007 și, în esență, 
îmbunătățește și simplifică legislația europeană în materie 
de substanțe chimice. Se referă la toate substanțele chimice 
și are drept scop asigurarea unui nivel ridicat de protecție a 
sănătății umane și a mediului, împotriva riscurilor pe care le 
pot prezenta substanțele chimice.
Prezentul Regulament promovează, de asemenea, dezvol-
tarea unor metode alternative de testare pentru evaluarea 
pericolelor reprezentate de substanțele chimice. Producătorii 
și importatorii de produse chimice ar trebui să identifice și să 
gestioneze în mod corespunzător pericolele substanțelor chi-
mice produse și comercializate pe piață.
Compania KOUVIDIS a obținut conformitatea cu Regulamen-
tul REACH începând cu 2011 și proiectează și produce produ-
se pentru aplicații electromecanice, care, atunci când sunt uti-
lizate conform specificațiilor, nu eliberează substanțe nocive.

Directiva 98/8/EC (BDP)
Directiva privind produsele biocide a fost publicată pentru 
prima dată în 1998 și a intrat în vigoare la 14 mai 2000 pentru 
a armoniza piața europeană a produselor biocide și a sub-
stanțelor active ale acestora, pentru a asigura un nivel ridicat 
de protecție a oamenilor, animalelor și mediului prin evalu-
area riscurilor și pentru a asigura că produsele sunt suficient 
de eficiente împotriva speciilor de țintă. Produsele biocide 
sunt orice substanțe chimice destinate să controleze, să facă 
inofensive și să prevină acțiunea oricărui organism dăunător 
cum ar fi insectele, bacteriile, virușii și ciupercile. Directiva se 
aplică pentru 23 de tipuri diferite de produse relevante pen-
tru industria încălțămintei și a pieilor și pentru igiena umană 
și acoperă materiale din fibre, piele, cauciuc și materiale po-
limerizate. BDP poate fi văzută ca un precursor al legislației 
REACH, deoarece aceasta urmează un model similar de iden-
tificare, evaluare și autorizare.
Sistemul de tuburi de protecție antimicrobiene KOUVIDIS 
MEDISOL AM - MEDIFLEX AM este pe deplin conform cu Di-
rectiva BDP.


