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Certyfikat
EN 124 – Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek 

włazowych wykonanych z żeliwa do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego 

Numer: K95307/03

Niniejszy certyfikat został wydany przez firmę Kiwa GmbH na podstawie normy EN 124:2015 
Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego 
i kołowego 

– Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody 
badań; 

– Część 2: Zwieńczenia wpustów ściekowych i zwieńczenia studzienek włazowych wykonane z 
żeliwa 

– Część 3: Zwieńczenia wpustów ściekowych i zwieńczenia studzienek włazowych wykonane ze 
stali lub stopów aluminium; 

– Część 4: Zwieńczenia wpustów ściekowych i zwieńczenia studzienek włazowych wykonane z 

betonu zbrojonego stalą.

Oświadczenie firmy Kiwa: 

Kiwa GmbH oświadcza, że wykonane z żeliwa lub betonu/żeliwa, stali, stopów aluminium i 
betonu zbrojonego stalą przez producenta elementy studzienek kanałowych spełniają 
wymagania techniczne określone w niniejszym certyfikacie produktu. Jednocześnie 
odpowiadają w pełni wymaganiom normy EN124:1994. Wskazuje to oznaczenie marką KIWA 
zgodnie z ilustracją w niniejszym certyfikacie produktu. 

Ponieważ normy EN124-2, EN124-3 i EN124-4 w dniu wystawienia certyfikatu nie były 
uznawane za europejskie normy zharmonizowane, ich zgodność z normami EN 124-2, 
EN124-3 i EN124-4 wyjaśniają każdorazowo rozdziały 1–9. Załączniki ZA norm EN 124-2, 
EN124-3 i EN124-4 wyraźnie nie stanowią przedmiotu niniejszego certyfikatu. Niniejszy 
certyfikat traci swoją ważność wraz z opublikowaniem norm EN 124-2, EN124-3 i 
EN124-4 w europejskim Dzienniku Urzędowym. 

Posiadacz certyfikatu  

MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co. KG 
Auf der Welle 5–7  
32369 Rahden 
Deutschland 

Tel.        +49 (0) 5771 918-0 
Fax        +49 (0) 5771 918-218 
E-mail    office@meierguss.de 
www.meierguss.de

Zakłady produkcyjne 

MeierGuss Limburg GmbH & Co. KG 
Elzer Str. 23-25, 65556 Limburg, Deutschland 

Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG 
Auf der Welle 5-7, 32369 Rahden, Deutschland 

MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co. KG 
Elzer Str. 23-25, 65556 Limburg, Deutschland 
Varler Straße 32, 32369 Rahden, Deutschland  

Niniejszy certyfikat został wystawiony po raz pierwszy w dniu 01.01.2018 r. 

Berlin, 16.09.2020 r. 

_____________________________ 

z up. Dr. Ronny Stadie 

– Kierownik jednostki certyfikującej – 

Niniejszy certyfikat składa się z 2 stron. Przedruk jest zabroniony. 

Kiwa GmbH 

MPA Berlin-Brandenburg 
Voltastraße 5 
13355 Berlin 
Deutschland 

Telefon +49 30 46 77 61 0 
Fax +49 30 46 77 61 10
E-mail info@kiwa.de 
Strona internetowa: www.kiwa.de
Prezes: 
Prof. Dr. Roland Hüttl 
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Załącznik do certyfikatu
EN 124 – Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek 

włazowych wykonanych z  
żeliwa do nawierzchni  

dla ruchu pieszego i kołowego 

Numer: K95307/03

Specyfikacja produktu

Techniczna specyfikacja produktu 

Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego 
wykonane z: 

- żeliwa, ewentualnie w połączeniu z betonem; 
- stali lub stopów aluminium, ewentualnie w połączeniu z betonem; 
- betonu zbrojonego stalą. 

Produkty objęte niniejszym certyfikatem są przedstawione w specyfikacji producenta i w razie wątpliwości 
użytkownik niniejszego certyfikatu może jej zażądać od producenta. 

Oznaczenie

Elementy studzienek włazowych wykonane z żeliwa należy oznaczyć odpowiednio zgodnie z normami EN 124-2, 
EN124-3 lub EN124-4, rozdział 9. 

 Jako dowód ciągłego nadzoru zakładowej kontroli produkcji należy używać dodatkowo jako znaku akredytowanej 
jednostki certyfikującej następującej marki: 

KIWA
WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKA 

1. Produkty są przeznaczone do zastosowania jako zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych 
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Należy przy tym przestrzegać następujących instrukcji 
użytkowania: 
- wytyczne producenta dotyczące wykonania. 

2. Podczas dostawy należy sprawdzić: 
- czy zakres dostawy jest zgodny z umową, 
- czy marka i rodzaj oznaczenia są prawidłowe, 
- czy produkty nie wykazują widocznych wad w wyniku transportu itp. 

3. Odmawiając przyjęcia dostawy z jednej z wymienionych powyżej przyczyn, należy 
skontaktować się z: 

- MeierGuss Sales & Logistics GmbH & Co. KG 

A w razie potrzeby z: 

- Kiwa GmbH

Berlin, 16.09.2020 r. 
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