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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCWOŚCI UZYTKOWYCH

Nr 69/4

1, Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Kształtki K2-Kan PP DN/ID 150 - 1000

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Kształtki KZ-Kan PP SN 8 , SN16

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania

i kanalizacji lpoza konstrukcjami budowli- obszar zastosowaniu U/ poza konstrukcjami

budowli oraz wewnątrz konstrukcji budowli - obszar zastosowania UD

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu: Kaczmarek Malewo spółka

komandytowa, Malewo 1,63-800 Gostyń, zakład Malewo

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego pzedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stałościwłaściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN_EN 13476_3+A1:2020-12 Systemy pzewodów rurowych zfltorzyw
sztucznych do podziemnego odwadniania i kanalizacji. Systemy przewodów rurowych o ściankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu
(PE). Częśó 3 Specyfikacje rur i kształtek o gładkiej powierzchniwewnętrznej i profilowanej
powierzchnizewnętznej oraz systemu, typ B

Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy

7b" Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości uzytkowe Uwagi

Wytrzymałość na ciśnienie
wewnętrzne

Brak uszkodzeń Badanie materiału wykonywane
na próbce w postaci rury liiej

Masowy wskaznik szybkości płynięcia MFRś1,5g/l0min Badanie materiału , warunki
badania wg.
PN-EN,l 3476-3+A1 :2020-1 2, pkt
4.3.2

stabilnośc termiczna olT OlT>8 min Badanie materiału , warunki
badania wg,
P N-E N 1 3476-3 + A1,.202a- 1 2, pkt
4.3.2,

Właściwości materiału pierścieni
uszczelniających

Zgodne z PN-EN 13476-3:2018, pkt 4.5 W oparciu o Deklarację
Właściwości Uzytkowych
producenta pierścieni
uszczelnia iacvch

Wygląd \Mdoczne powierzchnie kształtek gładkie,
pozbawione widocznych wtrąceń lub
porów.

ocena wzrokowa
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Banła Wewnętzna i zewnętrzna warstwa
ksztaftek wybanrliona w caĘm pzekroju
ścianki

ocena wzrokowa

Cechy geometryczne Zgodne z oznakowaniem na wyrobie Tolerancje zgodne z
PN-EN 1 3476-3+ A1 :2020-12
pkt7.2 Tablica 5

Właściwości fizyczne Zmiany w wyniku ogrzewania zgodne z
PN-EN,l 3476-3:201 8-05, pkt
8.2.2
Tylko dla kształtek formowanych
wtryskowo ielementów
wtryskiwanych do kształtek
o refa b rvkowanvch

właściwości mechaniczne Gwarantowana sztywnośc obwodowa
SNB: > 8kN/m2
SN 16: > 16 kN/m2
Odpornośc na uderzenie zgodna z

PN_EN 1 3476_3+ A1..2020-1 2,

pkt 9.2

Wytrzymałośc mechaniczna lub
elastyczność

zgodna z PN-EN 13476-
3+A1:2020-12,
pkt 9.2
Tylko dla kształtek
prefabrykowanych, wykonanych
z wiecei niż iedneqo elementu

szczelność Szczelnośó połączen z elastomerowym
pierścieniem uszczelniającym

zgodna z
PN-EN,l 3476-3+ A1 :2020-12,
pkt 10

Odporność na równoczesne działanie
cyklicznych zmian temperatury i

zewnętznego obciążenia

zgodnaz
PN-EN 1 3476-3+ A1,.2020-1 2,
pkt 10Tylko dla obszaru
zastosowania UD i DN/D ś 300

Odpornośc na cykliczne działanie
podwyzszonej temperatury

zgodna z PN-EN 13476-
3+A1|2020-12, pkt 1OTylko dla
obszaru zastosowania uD i

DN/ID ś 1B0

Szczelność badana wodą zgodna z
PN-EN 1 3476-3+ A1 :2020-12,
pkt 1OTylko dla kształtek
prefabrykowanych, wykonanych
z wiecei niż iedneqo elementu

9. Właściwości użytkowe określonego powyźej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8

deklarowanymiwłaściwościami użytkowymi. Niniejsza kĘowa deklaracja właściwości uzytkowych

wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną

odpowiedzialnośó producenta.

inż. Karol Larrdzwojczak - kierownik działu kontroli jakości
( imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 02.01.2023r.
( miejsce i data wydania) (podpis)
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