
Tulkojums no poļu valodas 

 AGAfleks 

Atbilstības deklarācija Nr. 3/2011 
 
1. Būvniecības izstrādājuma ražotājs: AGAfleks Sp.z o.o., 01-493Varšava, Lenceviča iela 2A, 

 Ražošanas Uzņēmums: 26-200 Koņskie, 1.Maija iela 57 
 
2. Būvniecības izstrādājuma nosaukums: AGA tipa čuguna veidgabali un remontuzmavas       

          B 
 
3. Būvniecības izstrādājuma statistiskā klasifikācija: 27.21.20-50.51 ÷ 27.21.20-50.59 
 
4. Būvniecības izstrādājuma mērķis un pielietošanas joma: Tērauda un plastmasas ūdensvada      
    cauruļu savienošanai, kā arī remontu veikšanai un papildus atzarojumu izveidošanai 
    tērauda caurulēm. 
 
5. Tehniskā specifikācija: Tehniskais novērtējums ITB AT-15-8197/2010 „AGA tipa čuguna 
    veidgabali un remonta uzmavas tērauda un plastmasas ūdensvada  cauruļu savienošanai”,  
    ko izdevis Būvniecības Tehnikas Institūts Varšavā 2010.gada 29.decembrī. 
 
6. Deklarētās tehniskās īpašības būvniecības izstrādājuma tipam: 
 
AK – Bezvītņu savienojumi ar uzgriezni (no 3/8” līdz 2,5”) 
AK - Bezvītņu savienojumi ar atloku (no 2,5” līdz 4”) 
IK - Bezvītņu savienojumi ar uzgriezni (no 3/8” līdz 2,5”) 
IK - Bezvītņu savienojumi ar atloku (no 2,5” līdz 4”) 
OK - Bezvītņu savienojumi ar uzgriezni (no 3/8” līdz 2,5”) 
OK - Bezvītņu savienojumi ar atloku (no 2,5” līdz 4”) 
TK – Trejgabali ar uzgriezni (no 3/8” līdz 2,5”) 
TK - Trejgabali ar atloku (no 2,5” līdz 4”) 
 WOK - Bezvītņu savienojumi ar uzgriezni (no 1/2” līdz 1”) 
TOK – Trejgabali ar uzgriezni (no 1/2” līdz 1”) 
OBA – Remontuzmavas pārgrieztas (no 3/8” līdz 4”) 
OBD – Remontuzmavas ar atzarojumu pārgrieztas (no 3/8” līdz 4”) 
 
7. Sertificējošās iestādes vai laboratorijas nosaukums un numurs, kā arī sertifikāta vai tipa pārbaužu 
ziņojuma numurs, jā tāda iestāde piedalījās pielietotajā būvniecības izstrādājuma novērtēšanas sistēmā: 
Neattiecas, jo 4.sistēma atbilstības vērtēšana notiek  saskaņā ar iepriekš minēto Būvniecības Tehnikas 
Institūta novērtējumu. Pārbaudes veiktas firmā AGAfleks Sp.z o.o. Atskaites par pārbaudēm sekojošos 
datumos: 29.09.2009., 22.10.2009., 18.08.2012., 20.06.2012., 07.08.2012. 
 
Deklarēju ar pilnu atbildības sajūtu, ka 6.punktā nosauktie būvniecības izstrādājumi atbilst 5.punktā 
norādītajai tehniskajai specifikācijai. 
 
Varšava, 03.10.2012.g.          Nesalasāms paraksts 
(izrakstīšanas vieta un datums)       (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)  

 
  


