
Vei I i gheidscertif icaat kirlua
K81 921 tO1

2014-04-15

1  van3

Vermaler van pulp en herbruikbaar
i n conti nentiemateriaal

VERKLARING VAN KIWA
Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor ProductcertiÍicatie, aÍgegeven productcertificaat

vgrklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

QRS Facilitair BV
geleverde producten, die zijn gespeciÍiceerd in dit certiÍicaat en voorzien van het onder "Merken"
aangegeven Kiwa@-keurmerk, bij aÍlevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn

BRL-Kl4011/01 : "Waterleidingtechnische Veil igheidsaspècten gevaarli jke toestellen"

waarbij de eisen uit

NEN-EN 1717:20OO "Bescherming tegen verontreiniging van drinkwater in
waterinstallaties en algemene eisen voor inrichtingen ter voorkoming van verontreiniging
door terugstroming"

toegepast worden om het verontreinigingsrisico te bepalen en de geschikte beveiligingseenheid
te kiezen.

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.
Leverancier
QRS Facilitair BV
Randmeer 12
5347JW OSS
Tel.041 2-690461
Faxo412-690462
info @ qrsÍacility.nl
www.qrsÍacilitair.nl

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273

Poslbus 70

2280 AB RIJSWIJK

Tel. O7O 41 4 44 OO

Faxo7o 414 44 20

inÍo@kiwa nl

www.kiwa.nl
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en herbruikbaar incontinentiemateriaal

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

Model

Pulpmatic Eco

Pulpmat ic Uno

Pulpmatic Ultima

Vermaler Incomatic

Toegepaste beveiligingseenheid

Familie A, type A

Familie A, type A

Familie A, type A

Famile A, type A
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Vermaler van lp en herbruikbaar incontinentiemateriaal

Toepassing en gebruik

Dit cert i f icaat is van toepassing op seriematig vervaardigde "gevaarl i jke toestel len" die bestemd zi jn voor aansluit ing op
leidingwaterinstal lat ies. Van deze gevaarl i jke toestel len moet conform NEN 1006 de wateraansluit lng zi jn voorzien van een
terugstÍoombeveil igingseenheid die is aangepast aan de mate van gevaar van het toestel en de daarin aanwezige stoffen.
De terugstÍoombeveil igingseenheid moet voorkomen dat het water in de leidingwaterinstal lat ie wordt verontreinigd als gevolg van
eventuele terugstroming van stoffen uit  het gevaarl i jk toestel,  en/of de daaraan benedenstrooms nog gekoppelde apparátuur oÍ
instal lat ie.

Merken
De producten worden gemerkt met de st icker

gecert i f  iceerd
lrirnra

WATERLEIDING-
TFCHNÍSCH VEII.IG

Plaats van het merk:
. Op de buitenzi jde van het product, nabi j  de wateraansluit ing.

Verpl ichte aanduidingen:
o Íabrieksnaam oÍ -merk;
r type aanduiding.

De uitvoering van merken is als volgt:
o onuitwisbaar:
.  na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER
Inspecteer bij aflevering oÍ:
o geleverd is wat is overeengekomen;
. het merk en de wijze van merken juist zijn;
o de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergeliike.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
.  ORS Faci l i tair BV
en zo nodig met:
. Kiwa Nederland B.V.

Dit cert i Í icaat heeÍt uitsluitend betrekking op het waterleidingtechnische deel van het toestel of de instal lat ie. Kiwa verklaart
hiermee dat de constructie van dit  waterleidingtechnische deel zodanig is uitgevoerd, dat verontreiniging van oe
drinkwaterinstal lat ie wordt voorkomen. Kiwa doet hiermee geen uitspraak over het Íunctioneren oÍ dà doelmatigheid van een onder
deze verklaring geleverd product

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschrif ten van de cert i Í icaathouder.


