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Nr 5216

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury do przesyłania wody (PE)
TYTAN Typ 3 , TYTAN Typ 3 PLUS , DN/OD 25 - DN/OD 1400

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
- SDR 7,4 ; SDR 9 ;SDR 11;SDR 13,6; §DR 17; SDR 21;SDR 26;SDR27,6

SDR 33;SDR 41
- klasa materiału: PE 100-RC
- rury z usuwalną warstwą PP lub PE

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do budowy instalacji i sieciwodociągowych
ciśnieniowych

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 przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. KĘowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stałościwłaściwości uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer kĘowego ceńyfikatu lub
nazw a akredytowa nego la boratoriu m/laboratoriów i n u mer akredytacj i :

7b, Krajowa ocena techniczna: |TB-KOT-2019/1069 wydanie 2: Rury TYTAN Typ1 , TYTAN
Typ2lZ, TYTAN ryp2l3 , TYTAN Typ3 i TYTAN Typ3 PLUS z polietylenu PE 100RC
do budowy instalacji i sieciwodociągowych oraz instalacji i sieci kanalizacyjnych.
Data ważno ści: 25.07 .2027 r.

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:
lnsĘtut Techniki Budowlanej.
Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

zasadnicze
charakterystyki wyrobu

budow|anego dla
zamierzonego

zastosowania lub
zastosowań

Deklarowane właściwości uzytkowe Uwagi

Materiał Polietylen PE1OORC o gęstości > 950kg/m' Warunki badania zgodne z
|TB-KOT-2O1 9/1 069 wydanie 2,
zalacznikB.1

Wygląd zewnętrzny Powierzchnia zew. iwew. rur gładka , bez zarysowań,
wgłębień, Końce rur obcięte równo i prostopadle do ich
osi.

kontrola wzrokowa

Barwa Barwa rur powinna byc jednolita na całej powierzchn!
pod wzqIedem odcienia i intensvwności

kontrola wzrokowa

Wpływ na jakośc wody Mogą byc stosowane w instalacjach służących do
przesyłania wody przeznaczonej do spożycia pzez
ludzi, pzesyłania wody pzed jej uzdatnieniem oraz do
wody przeznaczonei do innych celów

Pośiada atest NIZP-PZH B-BK-
60210-1059121 ważny do
02,11,2O24r.

Wymiary Zgodne z oznakowaniem na wyrobie Tolerancje zgodne z ITB-KOT-
201 9i 1069 wyd.2 , Załącznik A
Tablica A1 ,Tablica A2
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waściwości

mechaniczne

Wytrzymałość hydrostatyczna :brak uszkodzeń Warunki badania zgodne z
|TB-KOT-201 9/1 069 wydanie 2
pkt.3Tablica3,poz.6

Wydłużenie przy zenłaniu: > 350%, Warunki badania zgodne z
lTB-KoT-2o1 9/1 069 Wydanie 2
pkt.3Tablica3,poz,5

Właściwości flzyczne Czas indukcji utleniania: > 20 minut, Warunki badania zgodne z
ITB-KOT-201 9/1 069 wydanie 2
pkt.3 Tablica 3, poz.Z :poz,3Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR) zmiana w

wvniku pzetwarzania surowca !, 20 %,

Odpornośc na
środowiskowe pękanie
napręźeniowe - test
FNcT

Brak uszkodzeń :czas > 8760h Warunki badania zgodne z
|TB-KOT-2019/1 069 wydanie 2
pkt.3 Tablica 3 poz.B

Odporność na
obciązenia punktowe

Brak uszkodzeń : czas > 8760h Warunki badania zgodne z
|TB-KOT-2O1 9/,| 069 wydanie 2
okt.3 Tablica 3 ooz.9

Odporność na powolną
propagację pęknięć

Brak uszkodzeń: czas > 8760h Warunki badania zgodne z
ITB-KOT-201 9/1 069 wydanie 2
pkt,3 Tablica 3 poz.7

lntegralność struktury rur
warstwowych
wsoółwvtłaczanvch

>80% początkowej wańości sztywności Warunki badania zgodne z
|TB-KOT-2O1 9/1 069 wydanie 2
pkt.3Tablica3,poz.10

znakowanie Rury powinny być oznakowane w sposób trwały i
czytelny

Zgodne z |TB-KOT-2O1 9/1 069
wydanie2 pkt,4oraz
ZałacznikB.3

9. Waściwości uzytkowe określonego powyzej wyrobu są zgodne z wszystkimiwymienionymiw pkt. 8
deklarowanymiwłaściwościami uźytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r, o wyrobach budowlanych, na wyłączną
odpowiedzialność prod ucenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

inZ. Karol Landzwoj c zak - kierownik dzińu kontroli j ako ści
( imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 02.01,2023r.
( miejsce i data wydania)

}.gł.{r*il,łŃ,"
(podpis)
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