
108674מספרהיתר
תו תקןבלסמן מצרך

1953 מעניק בזה ל:התשי"גמכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים

חוליות אגש"ח בע"מ
ישראל,שדה נחמיה,שדה נחמיה

להלן:ששחל עליהם התקןאת המצרכיםתו תקןבאת הרשות לסמן
לחץ - מערכות צנרת בעלות דופן מבני מפוליווינילמערכות תנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת-קרקעיים ללא

(PE): דרישות לצנורות ולאבזרים בעלי דופן פנימי חלקכלורי קשיח (PVC-U), מפוליפרופילן (PP) ומפוליאתילן
.A ודופן חיצוני חלק ולמערכת טיפוס

רשימת דגמים מצורפת

התקן הישראלי ת"י 13476 חלק 2 מהדורה אוקטובר 2019מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות

1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים,התשמ"בהיתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה),
המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.
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:דגמים

.1SN-4 מובנה 110, 160 מ"מ PVC צינור

.2SN-8 מובנה 110, 160, 200 מ"מ PVC צינור

.3SN-8 מובנה 110, 160 מ"מ PP צינור

.4SN-4 מובנה 110, 160 מ"מ PP צינור

.5ULTRASEWERAGE PP -       SN8 מסעף 110/110/87.5 מ"מ

.6ULTRASEWERAGE PP -              SN8  160/87.5  ברך

.7ULTRASEWERAGE PP -        SN8  ברך פ.פ. 160/45 מ"מ

.8ULTRASEWERAGE PP -      SN8 מצמד חד-כווני  110 מ"מ

.9ULTRASEWERAGE PP -               SN8 שרוול 110 מ"מ
.10ULTRASEWERAGE PP -       SN8 מסעף   160/110/45 מ"מ
.11ULTRASEWERAGE PP -              SN8  110/87.5  ברך
.12ULTRASEWERAGE PP -            SN8  ברך  110/45 מ"מ
.13ULTRASEWERAGE PP -       SN8 מסעף   110/110/45 מ"מ
ULTRA SWG  160/110/87.5 מ"מ14.
.15SN-8 400 מובנה PVC צינור
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.16SN-8 315 מובנה PVC צינור

.17SN-8 250 מובנה PVC צינור

.18SN-8 355 מובנה PVC צינור

.19ULTRA SEWERAGE  PP  SN-8        MM 160/160/45 מסעף

.20ULTRA SEWERAGE PP   SN-8      MM 160/160/87.5 מסעף

.21ULTRA SEWERAGE PP   SN-8    MM  160  מצמד חד-כווני

.22ULTRA SEWERAGE PP   SN-8             MM  160 שרוול

.23ULTRA SEWERAGE PP   SN-8          MM  160/110 מצרה

.24ULTRA SEWERAGE      SN-8       מסעף 200/160/45 מ"מ
83386450

.25ULTRA SEWERAGE      SN-8        מצמד תיקון 200 מ"מ
83980053

.26ULTRA SEWERAGE      SN-8         מצמד כפול 200 מ"מ
83980050

.27ULTRA SEWEGE -            SN8  ברך      200/45 מ"מ
83080440
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.28ULTRA SEWEGE -            SN8  ברך      160/15 מ"מ
83060150

.29ULTRA SEWEGE -            SN8  ברך      160/30 מ"מ
83060350

.30SN-4  200 מ"צ ULTRA SEWERAGE  PP צינור

צינור NANO SILENT    PP-ML-MD  לשפכים ביתיים חמים31.
110 מ"מ
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