
 

Förlängningsansökan för Europeisk Plastsvetsare enligt EWF 581 
 

Insändes till Tumab 3 månader före aktuellt förlängningsdatum.  

Postadress: Tumab AB, Box 50, 268 21 Svalöv 

E-mail: info@tumab.se 
 

FYLL I SAMTLIGA UPPGIFTER NEDAN: 

 

Certifikatinnehavares namn: ____________________________________________________ 

 

Födelsedatum: _______________________________ 

 

Certifikatet giltigt till: __________________________ 

 

Kategorier i certifiering: _______________________ 

 

Certifikatsnummer: ____________________________ 

 

Företag: __________________________________________________________________________________________________ 

 

Faktureringsadress: ________________________________________________________________________________________ 

 

Kontaktperson (namn och tel.nummer): _____________________________________________________________________ 

 

Fakturamärkning: __________________________________________________________________________________________ 

 

Postadress (om annan än faktureringsadress):_________________________________________________________________ 

 

 

Frågorna nedan besvaras och fylls i av ansvarig chef eller arbetsledare: 

 

Har certifikatinnehavaren svetsat regelbundet under certifikatets giltighetstid med de metoder och material som 

certifikatet anger:      

                                         JA                           NEJ       

 

Har certifikatinnehavaren haft ett avbrott från svetsarbete längre än sex månader under certifikatets giltighetstid 

 

                                         JA                           NEJ       

 

Har det vid något tillfälle under certifikatets gilthetstid funnits anledning att ifrågasätta certifikatinnehavarens 

skicklighet 

 

                                         JA                           NEJ       

 

Önskar Ni förlänga samtliga angivna kategorier i det aktuella certifikatet 

 

                                          JA                           NEJ      

 

Om NEJ, vilka kategorier skall inte förlängas    ____________________________________ 

 

 

___________________________________            ___________________________________             _____________________________ 

Intygas (underskrift)                                      Namnförtydligande                                            Befattning    
 

SVETSPROVER *) SKICKAS TILL:  

TUMAB AB – TECKOMATORPSVÄGEN 7 – 268 33 SVALÖV 
 

Efter godkänt resultat vid förstörande provning kommer ett förlängt certifikat att utfärdas. 

 
*) Se specifikation för godkända dimensioner och svetsprover  sid 2.  
                

 
 

 

Svetskommissionens notering: 

Godkänd för förlängning: 

JA  
 

        NEJ      

   
                                 

Sign: ____________________________________________ 

mailto:info@tumab.se


 

 

 

 

FÖRLÄNGNINGSFÖRFARANDE EPW-CERTIFIKAT 
 
 

FÖRLÄNGNING -  2 år efter senaste examinatorövervakade prov.  OBS! Utan övervakning. 
Proverna svetsas i dimensioner enligt nedan och skickas till Tumab. 
 
Ansökningstid 3 månader innan utgångsdatum  
 
Ansökan göres till TUMAB AB 
 Att. Joakim Olsen 
 Box 50, 268 21 Svalöv 

  

 Eller joakim.olsen@tumab.se 

 
 

 
Detta krävs: Svetsprover enligt följande: 
 
 Förlängning, stumsvetsning: 

- 1 svetsprov stum Ø 110 – 180 mm SDR ≤17,6 
 
Godkänt prov förlänger följande kategorier: 
- 3.4 (Stum Ø ≤315 mm) 
- 3.5 (Stum Ø ≥355 mm) 
  

 Förlängning, elektrosvetsning: Kategori 3.6  
 - 1 svetsprov elektro Ø 90 – 125 mm SDR ≤17,6  
 

Godkänt prov förlänger följande kategorier: 
 - 3.6 (Elektro Ø ≤315 mm) 

- 3.7 (Elektro Ø ≥355 mm) 
- 3.8 (Elektrosvetssadel, samtliga dimensioner) 

 
 
VIKTIGT: För att möjliggöra provning krävs min. 200 mm fri rörlängd på var sida om 
 svetsskarv / rördel. Svetsdokumentation (WRS) skall medfölja provskarvarna. 
 
Prover skickas till: TUMAB AB, Teckomatorpsvägen 7, 268 33 Svalöv 
 OBS! Viktigt att förlängningsansökan sid 1 bifogas  
 
Provning: Normenlig procedurprovning, utföres av SP (Numera RISE RESEARCH INSTITUTES 
                                                  OF SWEDEN) 
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