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MANUFACTURER’S DECLARATION OF CONFORMITY 

DEKLARACJA ZGODNOŚCI PRODUCENTA 

 

 

We declare that the products mentioned above have been tested according to the A 

method test – cycle one set out by the following international standard:  

Deklarujemy, iż wyroby, o których mowa powyżej, zostały zbadane za pomocą metody 

A – jeden cykl ustawiony zgodnie z następującymi normami międzynarodowymi: 

 

Document No. 
Dokument nr: 

Title  
Tytuł 

Edition / Year 
of issue  
Wydanie / Rok 
wydania 

 ISO 4892-2 Plastics - Methods of exposure to laboratory light sources - 

Part 2: Xenon-arc lamps  

Tworzywa sztuczne – Sposoby narażenia na działanie źródeł 

światła w laboratorium – Część 2: Lampy ksenonowe łukowe 

3 r d  Ed. 2013 
Wyd. 3 2013 

  

Nr PL.002-2019 

Issuer’s name: 
Nazwa GEWISS S.p.A. 

Issuer’s address: 
Adres wystawiającego: 

Via A. Volta, 1 
24069 Cenate Sotto (BG) 
WŁOCHY 

Flexible conduit systems: Resistance UV test 

Systemy rur instalacyjnych elastycznych: Badanie odporności na promieniowanie UV 
Object of the declaration: 
Przedmiot Deklaracji: 

Typ ref.: 
Seria FK15 Kody asortymentu DX15XXX ÷ DX163XX 
 Seria FKCO Kody asortymentu DX 15XXX C ÷ DX163XX C 
 Seria ICTA Kody asortymentu DX200XX ÷ DX231XX  
Seria FKHF Kody asortymentu DX232XX ÷ DX233XX 

mailto:gewiss@gewiss.com
http://www.gewiss.com/


 
 
 

After 500 hours of external exposition simulation (Xenotest Beta+ – Atlas), the products don’t have changed 
color 
Po 500 godzinach zewnętrznej symulacji narażenia (Xenotest Beta+ – Atlas), kolory wyrobów nie uległy 
zmianie. 

 

Signed for and on 
behalf of: 
Podpisano w 
imieniu:   

 

 
GEWISS S.p.A.  

 

Place and Date: 
Miejscowość i data: 

Cenate Sotto, 15 Październik 2019. 
 

  

MATTEO GAVAZZENI ........................................... 

Industrial  Propert y and  
Cert if icat ions Manager  
Dyrektor ds. własności 
przemysłowej oraz certyfikacji 

 
 

Niniejsza deklaracja zostaje wydana wyłącznie na potrzeby Klientów Gewiss w celu spełnienia określonych wymogów. Publikowanie i 
kopiowanie treści niniejszego dokumentu, nawet w częściach, niezależnie od formy, jest zabronione bez uprzedniej zgody Gewiss. 
Gewiss niniejszym zastrzega prawo do wprowadzania, w dowolnym czasie oraz bez konieczności powiadomienia, zmian do wyrobów, 
które uzna za zasadne, w celu poprawy praktyczności użytkowania lub wartości użytkowych swoich wyrobów bądź spełnienia potrzeb 
technologicznych lub produkcyjnych; w związku z powyższym treść deklaracji w przyszłości może różnić się od treści niniejszej 
Deklaracji. 


