
ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ CE

Αγαπητοί πελάτες & συνεργάτες,

Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, 

Στα πλαίσια της διαρκούς ενημέρωσής σας και με αφορμή την έκδοση της νέας σχετικής νομοθεσίας  για τα δομικά υλικά η SUSTCHEM Engineering σας

ενημερώνει ότι εκδόθηκε η νέα ΚΥΑ 6690 (ΦΕΚ 1914/Β/15.06.2012) με τίτλο:

Προϊόντα Δομικών Κατασκευών: χαρακτηριστικά, τεχνικές προδιαγραφές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης και σήμανση

συμμόρφωσης «CE».

Ποιους αφορά η νέα ΚΥΑ: 

Τους παραγωγούς δομικών προϊόντων των οποίων η υποχρέωση συμμόρφωσης στον Κανονισμό 305/2011 και σήμανσης CE δεν καλυπτόταν ή δεν ήταν

σαφής από την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία. Η ΚΥΑ μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα κάτωθι δομικά προϊόντα:

Τσιμέντο, τσιμεντοσωλήνες, προκατασκευασμένα προϊόντα από σκυρόδεμα, πρόσθετα σκυροδέματος, υλικά επικάλυψης και επιχρίσεις δαπέδων, πλακίδια,

κόλλες πλακιδίων, κεραμίδια, γυψοσανίδες, γυψότουβλα, επιχρίσματα από γύψο, ασφαλτοπολτός, ασφαλτομίγματα, ασφαλτικά φύλλα, ασφαλτικές πλάκες,

ελαστομερή στεγανωτικά, βοηθητικά εξαρτήματα τοιχοποιίας, ύαλος δομικής χρήσης, αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου,  σωλήνες και εξαρτήματα

σωληνώσεων, είδη κιγκαλερίας, εφέδρανα, υλικά οριζόντιας ή κατακόρυφης σήμανσης οδών,   ανοξείδωτοι χάλυβες, χαλυβδοσωλήνες, καπνοδόχοι, μεταλλικά

πλέγματα και γωνίες, υλικά αρμών, θερμομονωτικά υλικά και προϊόντα, υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών, ξύλινες κατασκευές, φύλλα στεγάνωσης,

γεωυφάσματα, γεωσυνθετικά διαφράγματα .

Ως Προϊόντα Δομικών Κατασκευών νοούνται τα προϊόντα εκείνα που προορίζονται να ενσωματωθούν κατά τρόπο διαρκή και μόνιμο στα δομικά έργα.

Αλλαγές που επιφέρει η νομοθεσία:

Στην χώρα μας, μέχρι τον Ιούνιο του 2012, η έκδοση διαφόρων Υπουργικών Αποφάσεων καθιστούσε υποχρεωτική τη σήμανση CE για διάφορες κατηγορίες

προϊόντων, καθορίζοντας τα συστήματα βεβαίωσης της συμμόρφωσης, αλλά δεν κάλυπτε όλες τις κατηγορίες προϊόντων όπως απαιτούσε ο Κανονισμός

305/2011.

Η ΚΥΑ 6690 (ΦΕΚ 1914/Β/15.06.2012) έρχεται να καλύψει το κενό και να ορίσει τα δομικά προϊόντα που πρέπει να φέρουν τη σήμανση CE και τα

οποία η χώρα μας δεν είχε συμπεριλάβει μέχρι τον Ιούνιο του 2012 στα προϊόντα δομικών κατασκευών που υποχρεούνται να φέρουν την σήμανση CE. Τα

τυχόν αποθέματα ή/και ημιέτοιμα σχετικά προϊόντα μπορούν να κυκλοφορούν και να διατίθενται στην αγορά μέχρι το αργότερο τις 15

Σεπτεμβρίου 2012.

Ο Κανονισμός 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καταργεί την οδηγία 89/106/EC και θεσπίζει εναρμονισμένους όρους εμπορίας

των προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών με την κατάρτιση εναρμονισμένων κανόνων σχετικά με την έκφραση της απόδοσης των προϊόντων

δομικών κατασκευών σε σχέση  με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους και σχετικά με την υποχρέωση χρήσης της σήμανσης CE.

Η SUSTCHEM Engineering, πλαισιωμένη από έμπειρο προσωπικό με άρτια γνώση της Ευρωπαϊκής κι Ελληνικής Νομοθεσίας και των τεχνικών απαιτήσεων, έχει

την εμπειρία και την δυνατότητα να σας προσφέρει εκτενείς υπηρεσίες σε όλα τα στάδια της πιστοποίησης, τη σύνταξη όλων των απαιτουμένων από την
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Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εγγράφων, τη διαδικασία και τον συντονισμό των ελέγχων συμμόρφωσης του προϊόντος και τον σχεδιασμό του Ελέγχου Παραγωγής

στο Εργοστάσιο (Factory Production Control) σύμφωνα με τα σχετικά Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

 

Με εκτίμηση,

SUSTCHEM Engineering
Π. Μπραϊμιώτης - Π. Σκαρλάτος Ε.Π.Ε.
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