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zintegrowany System Zarządzania

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚC! UŻYTKOWYCH

Nr 98.2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Kształtkisegmentowe TYTAN do łączenia rur

polietylenowych w sieciach gazowych DN/OD 90 - DN/OD 630

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
- SDR 11; SDR 17; SDR17,6

- klasa materiału: PEHD 100 RC
- fabrykowane z elementów /tĘniki redukcyjne kołniezowe 90";trójniki

red u kcyj n e 90' ;trój n i ki równ o przelotowe 90' ;łu ki seg mentowe 1 5"-90'/.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do łączenia rur polietylenowych w sieciach
gazowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu: Kaczmarek MaIewo 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 użytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacjatechniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1555_3:2021 Systemy przewodów rurowych z tworzyw
sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE) Gzęść 3 :Ksztaftki

Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego ceĘfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy .

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanejjednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

zasadnicze
charakterystyki wyrobu

budowlanego
dla zamiezonego
zastosowania lub

zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

właściwości materiału

Gęstość p > 950kg/m'(granulat)

W oparciu o deklaracje/
ceńyfikat zgodności producenta
twożywa

OlT: > 10min iernp.2100C

MFR (0,2 - '1,4) gi 'l0 min
Maksymalna odchyłka t20 wańości ustalonej przez
oroducenta tworżvwa

Wygląd zewnętzny
Powierzchnia zew. i wew. łuków gładka , bez zarysowań,

wgłębień, Końce obcięte równo i prostopadle do ich osi
kontroia lvzrokowa

cechowanie Czytelne nieuzbrojonym okiem Zgodnie PN-EN 1 555-3: 2021
pkt.,12
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Cechy geometryczne Oznakowane na wyrobie
Tolerancje zgodne z PN-EN

1555-3 2021. pkł.7

właściwości mechaniczne
wytrzymałość hydrostatyczna :brak uszkodzeń

Warunki badania zgodne z PN-
EN 1 555-3:2021,pkt.8 Tablica4

Przydatność do stosowania połączeń doczołowych -
wvtrzvmałośc zorzeinv doczołowei na rozciaoanie

Zgodne z PN-EN 1555-3:2021
pkt.8 Tab|ica 4

\Maściwości flzyczne OlT:> 1Omin temp.210"C

Zgodnie PN-EN 1555-3: 2021

pkt. 9 Tabela7A MFR- maksymalna odchyłka dla tworzywa po
przetwórstwie w stosunku do tworzywa uźytego do
produkcii rury wvnosi t20%

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

deklarowanymiwłaściwościami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości uzytkowych

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 dziafu, kontroli j ako ści
( imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 02.01.2023r.
( miejsce idata wydania)
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