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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚC| UŻYTKOWYCH

Nr 2412

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Kształtkiz polipropylenu (PP)

Kolano DN32, DN40, DN50, DN75, DN110

Korek DN32, DN40, DN50, DN75, DN110

Nasuwka DN32, DN40, DN50, DN75, DN110

Złączka DN32, DN40, DN50, DN75, DN110

Trójnik DN32/32, DN40/40, DN50/50, DN75/50, DN75/75, DN110/50, DN110/75, DNl10/110

Redukcja DN40/32, DN50/32, DN50/40, DN75/50, DN110/50, DN110/75

Rewizja DNl10

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Kształtki PP kanalizacjiwewnętrznej ( kolana, korki , inne ) S20 , S16 PP-H homopolimer

3. zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz budowli ,,B" oraz do odprowadzania
nieczystości iścieków zarówno wewnątrz budowlijak iw systemach podziemnych ,

zakopanych pod konstrukcjami budowli,,BD"

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 pzedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

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

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a, Polska Norma wyrobu: PN-EN 1451-1 :20'18-02 Systemy przewodów rurowych z tworzyw
sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej iwysokiej temperaturze )
wewnątz konstrukcji budowli_ PoIipropylen ( PP } -Część 1 : Specyfikacje rur
, kształtek isystemu

Nazwa akredytowanejjednostki ceńyfikującej , numer akredytacji i numer krajowego ceńyfikatu lub

nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji : nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej, numer.akredytacji i numer ceńyfikatu: nie dotyczy
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8. Deklarowane właściwości uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla

zamiezonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

Masowy wskaźnik szybkości
ołvniecia

MFRś3 g/lOmin Badanie materiału
PN-EN ,1451-1 :20

zgodny z
8-02 . okt.5.4

Czas indukcji ut|eniania
(olT) OlT>8min Badanie materiału: zgodny z

PN-EN ,1451-,l :2018-02, pkt.5.5

Odporność na ciśnienie
wewnętrzne

Brak pęknięć
Badanie materiału na próbce w
postaci rury. Tylko dla obszaru
zastosowania BD. Zgodne z
PN-EN ,l451-1:2018-02 pkt. 5.2

Wygląd zewnętrzny Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne gładkie,
pozbawione pecherzv. zanieczv szczeń. oorów kontrola wzrokowa

Barwa Jednolite wybanłienie w przekroju ścianki kontrola wzrokowa

Właściwości geometryczne Zgodne z oznakowaniem na wyrobie Tolerancje wymiarów: zgodne z
PN-EN 1451 _1 :2018-02 pkl 7.3

Właściwości fizyczne Wpływ ogrzewania : wokół punktu wtrysku , ślady pęknięć 
,

rozwarstwień lub pęcherzy nie pzekracza 20% grubości
ścianki

Tylko dla ksztaftek Mryskowych
Zgodny z
PN_EN ,l451-'l :2018-02 pkt.9,2

Szczelnośc badana wodą : brak przecieków Tylko dla kształtek wytwarzanych z
elementów
Zgodna z
PN-EN 1451-1:2018-02 pk| 9.2

szczelność Szczelność badania wodą : brak przecieku Zgodnaz
PN-EN 1451_1 :201 8-02 pkt. 9.2

Szczelność badania powietrzem : szczelne Zgodnaz
PN-EN 1 451 _1 :2018-02 pkt. 9.2

Odporność na cykliczne działan ie podwyższonej
temperatury: spełnia

Zgodnaz
PN-EN 145,t-1:2018-02 pkt. ,l0

Szczelność połączeń z elastomerowym pierścieniem
uszczelniającym : brak przecieków przy badaniu wodą ,

szczelne przy podciśnieniu powietrza

Tylko dla obszaru zastosowania
BD
Zgodnaz
PN-EN 1451-1:2018-02 pkt. 10

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

deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości uzytkowych

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

odpowiedzialnośó producenta.

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)

Iylłrłpiurll
(podpis)
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