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TEPPFA ÁLLÁSFOGLALÁS
Műanyag csővezeték-rendszerek CE megjelölése
Ezt az állásfoglalást útmutatónak szánjuk az európai szabványok szerint gyártott műanyag
csővezeték-rendszerek tervezői, forgalmazói és felhasználói számára.
1. Építési termék előírások bevezetése
2013. július 1-én az Építőipari Termék Rendelet (Construction Products Regulation – CPR) felváltja az
Építőipari Termék Irányelvet (Construction Products Directive - CPD). Ez azt jelenti, hogy az Európai
Gazdasági Térség (European Economic Area - EEA) piacára kerülő, és valamely harmonizált európai
szabvány (hEN) hatálya alá tartozó, vagy egy Európai értékelési dokumentumnak (European
Assessment Document - EAD), megfelelő építőipari termék esetében Teljesítmény Nyilatkozatot
(Declaration of Performance - DoP) kell készíteni, és a terméket CE jellel el kell látni.
2. A műanyag csővezeték-rendszerek helyzete
A műanyag csővezeték-rendszerekre vonatkozóan még nem kerültek kiadásra azok a harmonizált
európai szabványok (hEN-ek), amelyek a CE jelölésüket lehetővé tenné. Ez azt jelenti, hogy jelenleg
teljességgel törvénytelen a Teljesítmény Nyilatkozat DoP kibocsátása, vagy CE jelölés alkalmazása
minden műanyag cső vagy fitting esetében, hacsak, nagyon különleges esetekben, nem tartoznak
Európai Értékelési Dokumentum (EAD) hatálya alá.
Ez vonatkozik az összes alábbi felhasználásra:
- Nyomás nélküli talaj- vagy szennyvízelvezetés (lefolyócső rendszerek),
- Föld alatti, nyomás nélküli csatornázás,
- Földbe temetett és föld feletti nyomott vízvezetés,
- Hideg - meleg vizes vízelosztás.
3. Mi a következő lépés?
A műanyag csővezeték-rendszereket minden tagállamban most még a termék szabványokhoz
kötődő, évek óta és jelenleg is érvényes jóváhagyási eljárások alapján lehet meghatározni,
értékesíteni és alkalmazni, úgy, mint eddig. Ebben semmilyen változás nem lesz a
közeljövőben.
A TEPPFA szorosan együttműködik a CEN-nel és az Európai Bizottsággal, hogy a szükséges
harmonizált szabványok (hEN-ek) késedelem nélkül elkészüljenek és megjelenjenek.
A műanyag csővezeték-rendszerek CE jelölését csak attól kezdve lehet alkalmazni, amikor a
vonatkozó harmonizált szabványokat elfogadják, és az Európai Unió Hivatalos Közlönyében (Official
Journal of the European Union - OJEU) közzéteszik.
Arra törekszünk, hogy naprakész tájékoztatást nyújtsunk a csővezeték-rendszerek CE jelölésével
kapcsolatos helyzetről. Biztosak lehetnek benne, hogy a tagvállalataink által gyártott termékek
megfelelnek minden követelménynek, és rendelkeznek mindazokkal a jóváhagyásokkal, amelyek
szükségesek a raktározáshoz, értékesítéshez, beépítéshez és alkalmazáshoz bárhol Európában.

