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Nr 40/5

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Studzienki kanalizacyjne włazowe

DlAMlR 1000 ( zestaw zlożony z kineĘ , tzonu wznoszącego , stożka redukcyjnego )

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Studzienki włazowe DlAMlR 1000 z polipropylenu (PP) : zbiorczei przelotowe , rozprężne , ślepe .

Średnice dolotów DN 110-800 KG lub K2 Kan. Elementy zestawu : kineta PP 1000, pierścień

wznoszący PP 1000 , stożek studni PP 1000 , pierścień odciążający , właz żeliwny DN500 , właz PP

DN600

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: podziemne bezciśnieniowe odwadnianie i kanalizacja w

obszaze o ruchu pieszym lub kołowym poza konstrukcjami budynków - obszar zastosowania U

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

komandytowa, Malewo 1, 63-800 Gostyń, Zaklad w Piaskach.

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

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13598-2:2020-11 Systemy pzewodów rurowych zW,lożyw

sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej .

Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) , polipropylen (PP) i polietylen (PE)
Część 2 Specyfikacja studzienek włazowych i inspekcyjnych

Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej , numer akredytacji i numer krajowego ceńyfikatu lub

nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji : nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

1.Krajowa Ocena Techniczna ( KOT ) , wydana pzez lnstytut Techniki Budowlanej w Warszawie,

|TB-KOT-2020/1309 wydanie1 ,,Wazowe i niewłazowe studzienki do kanalizacji i drenaźu"

2.KrĄowa Ocena Techniczna (KOT) , wydana przez lnstytut Badawczy Dróg i Mostów w .

Warszawie lBD|M-KOT-2020I0512 wydanie 1 ,,Studzienki włazowe i niewłazowe z
polipropylenu (PP) z poli(chlorku winylu) (PVC-U), z polietylenu (PE) do kanalizacji i drenażu

,,DlAMlR"

3.Krajowa Ocena Techniczna ( KOT ) , wydana pzez lnstytut Kolejnictwa w Warszawie

IK-KOT-2022/0141 wydanie 1 ,,Studzienkiwłazowe i niewlazowe ,,D|AMlR" z polipropylenu (PP),

poli(chlorku winylu (PVC_U) i polietylenu (PE)

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

1.1nstytut Techniki Budowlanej w Warszawie

2.lnstytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

3. lnstytut Kolejnictwa w Warszawie.

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

B, Deklarowane właściwości uźytkowe:

Zasadnicze charakteryStyka
Wyrobu bUdoW|anego dla

zamierzonego zastosowania lUb
zastosowań

Deklarowane Właśclwości użytkowe UWagi

Kineta

Trwałość Brak pęknięó i mikropęknięó srebrzystych Badanie materiału wykonane na kinecie zgodne z
PN-EN 13598-2-2020-11,rabfica 1 dla H=sm
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urygląd
PoWierżchnie WeWnętrzne i zewnętrzne

gładkie,czyste,WoIne od Wad

Barwa Barwa dowolna

waściwości mechaniczne spójnośc konstrukcyjna :brak zapadnięć i pęknięó Warunki badania zgodnie z PN-EN 1 3598-2:2020-
1,1 Tablica 6 d|a H=5m

odporność na Uderzenia : brak pęknięó i innych
uszkodzeń utrudniaiacvch funkcionowanie kinetv

zgodna z PN-EN 13598-2:2020-1 '1 Tablica 6

odpornośc na uderzenie metodą zrzutu : brak pęknięó i

innych uszkodzeń utrudniaiacvch funkcionowanie kinetv
zgodnaz PN_EN 13598-2:2020-1 1 Tabljca 6

szczelność Szczelnośc połączeń z eIastomerowym pierścieniem
uszczelniającym : brak przeciekóW-badanie Wodą,
szczelnośc przy podciśnieniu powietrza
( dóó|lą7ćżA|ńA u miana nndniśnicniA n O3h2r\

zgodna z
PN-EN 13598-2j2020-11 , Tab|ica 10

Wodoszczelnośó połączenie kineta-rura trzonowa: brak
n17eciekóW

Trzon studni

Trwałość Brak pęknięó i mikropęknięć srebrzystych Dotyczy rur trzonowych wykonanych z materiałóW
innych niź zgodnych z PN-EN 13958-2:2020-11
Tablical:Tablica2

v\rysląd
Powierzchnie WeWnętrzne j zewnętrzne rur trzonowych

gładkie,czyste,WoIne od Wad

Barwa BaMa dowolna

Sztywność obwodowa Zgodna z oznakowaniem na wyrobie :

sN2, sN4; SN8; SN10; sN12; SN12,5; sN16

zgadnaz lso 13268
Zgodńa z lTB-KoT-2020i1 309 Wydanie 1

pkt,3.1 Tablica 1poz,8
Zgodna z lBDiM-KOT-2020/051 2 wydanie ,1

pkt. 3,1 Tablica poz.4
zgodna z lK-KoT-2020/01 41 Wydanie 1

pkt. 3,1 Tablica 2 poz,6

wodoszczelnośó Brak przeciekóW Zgodna z
PN-EN 13598-2:2020-11 , Tablica 10 dla H=5m

\^/vtrzymałośó stopni studzien ki

WłazoWej

\AĄtrzymałość -obciążenie pionowe : spełnia zgodna z PN-EN 13598-2:2020-1 1 ,Tab|ica 8

\^/Vtrzymałość na wyrwanie-pozioma siła
WVruW2iaca,snełnia

Teleskoo

Trwałośó
Brak pęknięó i mikropęknięć srebrzystych Dotyczy teIeskopóW Wykonanych z materiałóW

innych niż zgodnych z PN-EN 13958-2:2020-11
Tablica 1 rab|ica 2

ws|ąd

Podczas og|ędzin powiefzchnie WeWnętrzne i

zeWnętrzne teIaskopóW powinny byó

gładkie,czyste,WoIne od Wad

Barwa Barwa dowolna

wodoszczeIność Brak przeciekóW zgodna z
PN_EN 13598_2:2020-11 , Tablica 10

obciążaInośc Brak zapadnięcia i pękania Zgodnaz PN-EN 13598-2:2020-11 Tablica 10,dla
obciażenia badania dla klasv D

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

deklarowanymi właściwościami uźytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana

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

prodUcenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

i nz. Karo l' 
?ntxł:l};,**nwnik 

dzi ału kontro l i j ako śc i

Malewo 02.01,2O23r.
( miejsce i data wydania )
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