Spångs Informationsblad
Vi uppgraderar alla typer av utrustningar, nya som befintliga.
Med tyngdpunkt på driftsäkerhet, läckage, diffusa utsläpp, energibesparingar och reservdelsoptimering, allt för en bättre ekonomi & miljö.
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Detta blad är avsett för bl a chefer och personer inom drift- och underhåll, verkstad samt arbetsgrupper inriktade på att spara energi, vatten, miljö etc.

Detta informationsblad från Spångs ProcessTeknik riktas till våra kunder, befintliga som nya.
Här väljer vi att presentera nya och förbättrade produkter inom tätningstekniken och/eller
kompositbeläggning, speciella uppdrag och liknande. Vi hoppas att ni finner detta intressant och
uppmanar er att ta kontakt med oss för ytterligare information.

Dricksvattengodkända kompositer från Chesterton
Vi kan härmed stolt meddela att två av våra kompositer precis har fått förnyat dricksvattengodkännande
i enlighet med WRAS (Water Regulations Advisory Scheme). Det är Chestertons kompositer ARC 855
samt ARC S2 som har klarat kraven. Kompositerna är godkända och certifierade enligt Storbritanniens
krav. Testmetoderna och kriterierna som används av WRAS gäller för icke-metalliska material, som just
ARC kompositer, beskrivs i testmetoden BS 6920: 2000 “Suitability of non-metallic products for use in
contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of water.”
Önskar ni de kompletta certifikaten är ni välkomna att kontakta oss alternativt hittar ni dem på vår
hemsida. Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information eller om ni har frågor. Motsvarande
certifikat i Sverige går ej att få då ansvarig utfärdare saknas.

Dricksvattengodkännande för Chesterton ARC 855.

Dricksvattengodkännande för Chesterton ARC S2.

Alla utgivna informationsblad återfinns på hemsidan under fliken ”Referenser”.
Författare: Jonas Fors, Spångs ProcessTeknik AB.

Spångs ProcessTeknik AB
Mekanikervägen 13
146 33 TULLINGE

Tel: 08-608 11 90
Fax: 08-608 11 91

Vänligen meddela oss om du önskar att inte erhålla detta utskick i framtiden.

Organisationsnr: 55 65 47 86 40
www.spangsprocessteknik.com
info@spangs.se

