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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 82/1

1.

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury drenarskie K2-Dren z polipropylenu (PP)
o ściankach strukturalnych bez otuliny filtracyjnej

2.

,

w otulinie z włókna PP lub z włókna

kokosowego DN/OD 110-1000
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rury K2-Dren TP : SN8, SN10, SN12, SN16
Rury K2-Dren LP

:

SN8, SN10, SN12 , SN16

Rury K2-Dren MP : SN8,

3.

SNl0, SN12, SN16

Rury K2-Dren UP : SN8 , SN10, SN12, SN16
Zamierzonezastosowanie lub zastosowania: do budowy ciągów odwadniających służących
do grawitacyjnego, bezciśnieniowego zbierania i odprowadzania wód opadowych

4.

i podziemnych z podtorza gruntowego oraz do budowy przepustów kolejowych

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

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

5.

Nazwa

6.

uzytkowych: 4
Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacjistałościwłaściwości

7.

i

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

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanejjednostki ceńyfikującej

,

numer akredytacji i numer krajowego ceĘfikatu lub

nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji

:

nie dotyczy

7b. KRAJOWA OCENA TECHN|CZNA: lK-KOT-2022l0140 wydanie

1

Rury i ksztaftkiz nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) , polipropylenu (PP)
polietylenu (PE) do sieci drenażowych
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: lnstytut Kolejnictwa
Nazwa akredytowanejjednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu: nie dotyczy
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8. Deklarowane właściwości
uzytkowe:

zasadnicze

charakterystyki wyrobu
budowlanego dla
zamierzonego
zastosowania lub
zastosowań

właściwości
materiału

Deklarowane właściwości
użytkowe

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia ( MFR
MFRś1 ,5 g/l0min

Czas indukcji utleniania

OlT>8 min

Wygląd rur

właściwości
materiałów
pierścieni
uszczelnia iacvch

(

OlT

)

Zgodnez

IK-KOT -202210

:

1

000

Sztywność obwodowa:
SN > 8 kN/m2 dla rur SN8

sN
właściwości
mechaniczne

40 wydan ie

i

1

40 wydanie'1

1

Zgodny z

IK-KOT -202210

Tablica 6

Zgodne z
lK-KOT-2022l01 40 wydanie
Tablica 5
Zgodne z
IK-KOT -202210 1 40 wydanie
pkt. 1.3

1

1

Zgodna z

SN,l0
SN > 12 kN/m2 dla rur SN,l2
SN > 16 kN/m2 dla rur SN16
> 10 kN/m2 dla rur

IK-KOT -2022101 40 wydan ie

1

Tablica 6

Odporność na uderzenia ( metoda schodkowa
Hso>'l ,2m dla DN<'160 , Hso>1,B dla DN>'l60

Zgodna z

)

IK-KOT -2022101 40 wydanie

1

40 wydanie

1

IK-KOT -202210,1 40 wydanie

1

Tablica 6
Zgodny z

Wskaźnik pełzania lś4,5

IK-KOT -202210

1

Tablica 6

Szczelnośćpolączeń z elastomerowym pierścieniem

szczelność

1

Tablica 5

)

Szereg wymiarowy
DN/oD 1 1 0,1 60,200,250,300,400,500,600,800,

Wymiary rur

Uwagi

Niedopuszczalne pęknięcia , uszkodzenia , pęcherze
, zapadnięcia, rozwarstwienia , Mrącenia ciał obcych
inne wady mogące mieć wpływ na właściwości
uzvtkowe
W oparciu o Deklarację WłaściwościUzytkowych
producenta pierścieni uszczelniających

uszczelniającym

Zgodnaz

Tablica 6
dotvczv odmian:

,

MP i UP

9. Właściwościuzytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymiw pkt, 8

deklarowanymi właściwościamiuzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
uzytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną
odpowiedzialnośc producenta.
W imieniu producenta podpisał(-a):

inż. Karol Landzwojczak

- kierownik działu kontroli jakości

( imię i nauwisko oraz stanowisko

Malewo 01.02,2022r.
( miejsce i data wydania )
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