Επεξήγηση σημάνσεων

Επεξήγηση ετικετών

Όλες οι παρακάτω σημάνσεις βρίσκονται στις συσκευασίες, στις ετικέτες και στα τεχνικά
εγχειρίδια της εταιρίας.

Όλα τα προϊόντα της KOUVIDIS φέρουν διακριτική ετικέτα που τοποθετείται στην συσκευασία
τους και αναγράφει αναλυτικά όλα τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Το χρώμα της ετικέτας
υποδεικνύει τον τύπο του προϊόντος (βλ. επόμενη σελίδα - Χρωματική Ταυτότητα).

Διάκριση ανάμεσα στα καλύτερα
εργασιακά περιβάλλοντα στην
Ελλάδα (2017)

-25οC
+120oC

Πιστότητα προϊόντος, ως προς το σύνολο
των απαιτήσεων των Ευρωπαϊκών
Οδηγιών στις οποίες ανήκει

Πιστοποιημένο σύστημα
περιβαλλοντικής διαχείρισης
ΕΝ ISO 14001:2004

INSIDE DIAMETER

Αντίσταση στη διάδοση φλογών

KOUVIDIS
UV RESISTANT

KOUVIDIS
HALOGEN FREE

>6

IP 55/65

KOUVIDIS
high impact
strength

Προϊόν με υψηλή αντοχή στην κρούση
σε ακραίες θερμοκρασιακές
συνθήκες (στους -45οC)
Patent protected product

IP 67

CLASS 4 4411267 0010

Resistant
to ageing

EN 61386.21 EN 60670 EN 61386.21

Αντοχή στη συμπίεση

Αντοχή στην κρούση

Βαθμός στεγανότητας έναντι στερεών
σωματιδίων και νερού (ΕΝ 60529)
Μείωση των τριβών λόγω ολισθηρής
εσωτερικής επιφάνειας του σωλήνα
Ετικέτα που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία των εξαρτημάτων
Το προϊόν δεν αποτελεί ελκυστική
τροφή για τρωκτικά
Χαμηλή εκπομπή καπνού κατά την
καύση (ΕΝ 61034-2)

99%
MICROBIAL

-45οC

-250C >6
+600C joule

Αντίσταση στη γήρανση

A N T I

Έως και 99% αντιμικροβιακή τεχνολογία

2014/35/EU (LVD)

up to
1000 V AC
1500 V DC

Ετικέτα που χρησιμοποιείται για σωλήνες (δέματα ή κουλούρες)

Προϊόν με επιπλέον αντοχή στην ηλιακή
ακτινοβολία

KOUVIDIS
ANTIMICROBIAL

>1250 Nt/5cm
STANDARDS

EN 61386.21 EN 61386.21 EN 61386.21 EN 61386.21 EN 60529

354E

>1250 Nt

Εναρμόνιση με τον κανονισμό 528/2012
περί διάθεσης βιοκτόνων στην ΕΕ (πρώην
Ευρωπαϊκή Οδηγία βιοκτόνων 98/8/EK)

Ελεύθερο αλογόνων και χαμηλής
εκπομπής καπνού

+30 2810 831500

E.U. DIRECTIVES

16.0 mm
12.3 mm

CODE: 10250160

Εναρμόνιση με τον ευρωπαϊκό
κανονισμό χημικών προϊόντων
REACH EC/1907/2006
BIODICAL
Compliant

Patent Protected: EP2698792

OUTSIDE DIAMETER

Πιστοποιημένο σύστημα επαγγελματικής
υγείας και ασφάλειας στην εργασία
OHSAS 18001:2007
Πρώτη ύλη που δεν περιέχει επικίνδυνες
ουσίες (Κανονισμός RoHS - 2011/65/EE)

CONDUR

Προϊόν που διαδίδει τη φλόγα

Πιστοποίηση δοκιμών και επιτήρηση
παραγωγής από το Γερμανικό
ινστιτούτο δοκιμών VDE
Πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης
της ποιότητας ΕΝ ISO 9001:2008

Εύρος θερμοκρασιακής αντοχής
κατά την εγκατάσταση και
εφαρμογή

Προϊόν από πρώτες ύλες ελεύθερες
αλογόνων - δεν περιέχει φθόριο, ιώδιο,
βρώμιο, χλώριο κλπ. (ΕΝ 60754-1, ΕΝ
60754-2)
Αντιμικροβιακό προϊόν που αναστέλλει
κατά 99% την ανάπτυξη παθογόνων
μικροβίων
Πιστοποίηση αντιμικροβιακής
προστασίας (ISO 22196) από το κορυφαίο
Βρετανικό εργαστήριο BIOCOTE

GEONFLEX®

GEONFLEX® IAR

IAR

ROPERTIES

DOUBLE STRUCTURED WALL HDPE CONDUITS WITH COLOR MARKING

/ Impact resistance
/ Temperature resistance

-50C / +900C

/ Halogen free

Black RAL 9004 | Red RAL 3020
CODE: 26250400

Ø 40 25m
www.kouvidis.gr

EN 61386-24
min 750 Nt (type 750)
Normal duty

439 S

Patent Protected: EP2698792

+30 2810 831 500

Ετικέτα που χρησιμοποιείται για τους σωλήνες διπλού δομημένου τοιχώματος (διπλής όψεως)

Φιλικό προς το περιβάλλον προϊόν.
Ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων
(RoHS), χαμηλής εκπομπής καπνού,
σύμφωνο με κανονισμό REACH, σε 100%
φιλική προς το περιβάλλον συσκευασία.
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