
EU Declaration of Conformity
 

EMM. KOUVIDIS 
Manufacture of plastic piping systems 
715 00, Viopa Tylissos
Heraklion, Crete
GREECE

S.A.

Δήλωση Συμμόρφωσης EE

No: 000200

Η παρούσα δηλώνει, με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι τα προαναφερθέντα προϊόντα είναι συμμορφούμενα με τις 
απαιτήσεις της παρακάτω Ευρωπαϊκής Οδηγίας: / This is to declare, under sole responsibility, that the designed

                                                                            

2015/863/EU  (RoHS):  “Council directive on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and 
electronic equipment”.

Konstantinos Kouvidis, Managing Director
(Ονοματεπώνυμο & Θέση Εργασίας / )Name & function (Υπογραφή ή ισοδύναμη επικύρωση με την εξουσιοδότηση 

ου εκδότη / )Signature or equivalent authorized by the issuer

Όνομα & διεύθυνση κατασκευαστή:
Issuer’s name and address:

Τύπος Προϊόντος:

Ονομασία Προϊόντος:   
όπου /  ΧXΧ: 050,063,075,090,110,125,160

         

Εξάρτημα διαχωρισμού σωλήνων   

Διαχωριστής / spacer (6121XXX) 
Product: Fitting for conduits separation

Type designation: where

Tylissos, 04 February 2019
(Τόπος & Ημερομηνία  έκδοσης / )Place and date of Issue

Επιπρόσθετη πληροφόρηση /   
Ο διαχωριστής παράγεται από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό με βάση το Πολυπροπυλένιο, ελεύθερο 
αλογόνων και βαρέων μετάλλων (Οδηγία RoHS) υπό τον έλεγχο του πιστοποιημένου ΣΔΠ σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ ISO 9001. Η παρούσα δήλωση βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στις αντίστοιχες βεβαιώσεις που
λαμβάνουμε από τους προμηθευτές Α και Β υλικών παραγωγής μας./ Spacer is made from specially stabilized 
thermoplastic Polypropylene, halogen free and heavy metals free (RoHS Directive) under the supervision of a 
certified QMS according to EN ISO 9001. This declaration is based solely on the corresponding documentation 
we receive from our raw and masterbatches production materials suppliers.

Additional information:

products are in conformity with the European Directive:

και δεν περιέχουν τις ακόλουθες επικίνδυνες ουσίες σε συγκέντρωση κατά βάρους ομοιογενούς υλικού μεγαλύτερη
από εκείνη που ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ της συγκεκριμένης Οδηγίας: and do not contain the following hazardous 
substances more than the maximum concentration value by weight in homogeneous material as specified in Annex 
II of the Directive:

Έτος σήμανσης CE / Year of affixing CE Marking: 2019


