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      PRODUCT COMPONENTS AND PLASTIC PARTS FOR TRUCKS AND BUSES 

                             ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. 
 
     Με την παρούσα πιστοποιούμε την κατασκευή και διάθεση βυτίων 
συρόμενων για λογαριασμό της εταιρίας <<ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ 
ΘΕΟΦΑΝΗΣ>> και συγκεκριμένα βυτίο από πολυεστερική ρητίνη 
1000,1500 και 2000 λίτρων, με τους κανόνες τέχνης και επιστήμης που 
χρησιμοποιεί η εταιρία μας και καθ’όλα σύμφωνο με το πρότυπο 
ποιότητας ISO 9001/2008 που τηρείται σε ολόκληρη την παραγωγική 
διαδικασία. 
   Η κατασκευή των βυτίων γίνεται με ανάλογο οπλισμό και χρήση 
πολυεστερικών ρητινών σε συγκεκριμένη αναλογία, ικανή να προσδώσει 
στο τελικό προϊόν μηχανικές ιδιότητες ικανές να αντεπεξέλθουν στις 
ιδιαιτέρως σκληρές και επίπονες συνθήκες χρήσης τους. Η χρήση ρητινών 
σε συνδυασμό με το fiberglass (οπλισμό) οδηγούν στην δημιουργία 
ενισχυμένων πλαστικών (GRP) με ειδικό βάρος 1,1-1,2. 
    Συγκεκριμένα τα προϊόντα ενισχυμένων πλαστικών έχουν μεγάλη 
αντοχή στις χημικές και περιβαλλοντικές προσβολές, υψηλές μηχανικές 
αντοχές, μεγάλη αντοχή σε σχέση με το βάρος τους, εξαιρετική αντοχή 
στην διάβρωση και ανθεκτικότητα στην υγρασία με ελάχιστη συντήρηση. 

Ο καθαρισμός των βυτίων είναι με τον συνήθη τρόπο και το βυτίο δεν 
απαιτεί καμία συντήρηση εφόσον τηρηθούν οι ισχύοντες κανόνες χρήσης 
του.  
   Κάθε τμήμα του βυτίου είναι απολύτως στεγανοποιημένο και οπλισμένο 
με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί διαρροή υλικού στο περιβάλλον. Ο 
χειριστής του θα πρέπει να λαμβάνει όλες τις προφυλάξεις έναντι της 
υγείας του και του περιβάλλοντος και να μην κάνει μη συμβατή χρήση του 
βυτίου.  
  Συνίσταται ο οπτικός έλεγχος του προϊόντος πριν από κάθε χρήση του και 
προληπτικός έλεγχος ανά τακτά χρονικά διαστήματα προς αποφυγή 
διαρροών που πιθανόν να προκύψουν από εξωγενείς και μη προβλέψιμους 
παράγοντες.   
   
  Το παρόν ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής του και μέχρι 
ανακλήσεως του. 
 
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Α.Ε. 
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