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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 73/1

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Kształtki kanalizacyjne K2-Kan XXL o

ściankach strukturalnych ( dwuściennych) DN/ID 300 - 4000

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Kształtki wykonane z rur KZ-Kan XXL lub z rur

pełnościennych z polietylenu (PE) lub z polipropylenu (PP) SN 2, SN4, SN6, SN8, SN10,

SN12,5, SN16, SN32: łukisegmentowe, trójnikisegmentowe, redukcje segmentowe,złączki

dwukielichowe, tuleje ochronne, adaptery, korki i inne.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do podziemnego bezciśnieniowej kanalizacji

sanltarnej, deszczowej, ogó!nospławnej i przemysłowej oraz do bezciśnieniowego

odwadniania do drenażu, do słony przewodów i kabli, do przepustów drogowych i

kolejowych.

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

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

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

6, Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stałościwłaściwości uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

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

7b. Krajowa Ocena Techniczna: |TB_KOT_2019I1101wydanie 1 Rury i ksztaltki K2-KAN XXL o
ściankach strukturalnych z polietylenu (PE},!ub polipropylenu (PP) do bezciśnieniowego
odwadniania, drenażu i kanalizacji. Data ważnoścido 18 listopada2024r"

Jednostka oceny technicznej/ KĘowa jednostka oceny technicznej:

lnstytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu: nie dotyczy

B. Deklarowane właściwości uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego
dla zamiezoneqo zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości uzytkowe Uwagi

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia surowca MFR PE 0,2+1,6 g/,l0 min
MFR PP ś1,5 g/l0min

badanie materiału:
Metoda badań PN-EN
lSO 1133-1:2011
zgodnie z ITB-KOT-
201911101 wyd,1
załacznikB ooz.'|

Czas indukcji utleniania (200"C), min OlT dla PE >20 min
OlT dla PP >8 min

badanie materiału
zgodnie z ITB-KOT-
201911101 wyd.1
załacznik B ooz,3
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Właściwości materiału pierścieni
uszczelniających

w oparciu o Deklarację
właściwości
Użytkowych producenta
pierścieni
uszczel n iaiacvch

Wygląd powierzchnia zew. iwew. bez
zapadnięć, pęchezv i obcvch wtraceń

Barwa Jednolita na całej powierzchni
ścianki pod względem odcienia i

intensvwności.
Cechy geometryczne zgodnie z ITB-KOT-

2019l1101 wyd,1
załacznik A Dkt.A1

właściwości mechan iczne Sztywnośc obwodowa:
SN2>2kN/m2
SN4>4kN/m2
SN8:>8kN/m2,
SN10:> 10 kN/m2
SN 12,5 > 12,5 kNim2
SN 16 > 16 kN/m2
SN 32 > 32 kN/m2

zgodnie z ITB-KOT-
201911101 wyd.1 pkt.

3.1 Tablica 1 poz.6

Odporność kształtek na udezenia
metodą zrzutu - brak uszkodzeń

zgodnie z ITB-KOT-
201911101 wyd.1 pkt.

3.1 Tablica 1 poz.3

wodoszczelnośc kształtek
segmentowych- brak przecieków

zgodnie z ITB-KOT-
201911101 wyd,1 pkt.

3.1 Tablica 1 poz.S

szczelność Szczelnośc połączenz
elastomerowym pierścieniem
uszczelniającym - bez pzeciekow

zgodnie z ITB-KOT-
201911101 wyd,1 pkt.

3,1 Tablica 1 poz.9

9. Właściwości uzytkowe określonego powyzej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8

deklarowanymiwłaściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości uzytkowych

wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2O04r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną

odpowiedzialnośc producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Karol Landzwojczak - kierownik dzińu kontroli jakości
( imię i nazwisko oraz stżnowisko)

lnz.

Malewo 02.01.2023r.
( miejsce i data wydania)
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