License No. 23869 to mark a commodity
with the Standards Mark
The Standards Institution of Israel (SII), in accordance with the powers vested in it by
article 11(b) of the Standards law 1953, hereby grants permission to:

AQUATHERM GMBH.
Attendorn biggen 5, Germany
to place the Standards Mark on the commodities covered by the standard:

Plastics Piping Systems For Hot And Cold Water - Polypropylene (pp) : Fitness For
Purpose Of The System
These commodities are produced in conformity with the requirements of the
Israel Standard No. 5111 Part 5 Edition December 2004

Models:
1.

DIAM.20,25,32,40,50,63,75,90,110 MM
(POLYPROHYLENE RANDOM) PN 20, CLASS 1, TYPE 3

This license has been granted subject to the terms of the Standards Regulation (standard mark and supervision sign) 1982, and the terms that the
License Committee has determined, which constitute an integral part of this license. This license does not detract from any obligation, or other order,
imposed by law on the abovementioned commodities
This certificate remains the property of SII. Its continued validity may be verified via scanning the barcode or via the SII website www.sii.org.il.

This license is valid until 31/12/2022
Date of License : 01/01/2022
R.N
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Dr. Gilad Golub
CEO

היתר מספר 23869
לסמן מצרך בתו תקן
מכון התקנים הישראלי ,בתוקף סמכותו לפי סעיף )11ב( לחוק התקנים התשי"ג  1953מעניק בזה ל:

אקואטרםAQUATHERM GMBH-
Attendorn biggen 5, Germany

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים ,בתוך בניינים -פוליפרופילן :התאמת המערכת לייעודה

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  5111חלק  5מהדורה דצמבר 2004

דגמים :
.1

קוטר  110,90,75,63,50,40,32,25,20מ"מ
PN 20, CLASS 1, TYPE 3
)פוליפרופילן רנדום(

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים )תו-תקן וסימן השגחה( ,התשמ"ב  1982ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה .היתר זה אינו גורע מכל חובה ,או הוראה אחרת ,המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
ההיתר הוא רכוש מת"י .לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד ,או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022
תחילת תוקף היתר 01/01/2022:
ח.פ

עמוד  1מתוך 1

ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל

