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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCWOŚCI UŻYTKOVVYCH

Nr 99/2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Wywietrznik dachowy q160l1'l0

2, Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Wywietrznlk dachowy PVC-U a160I110

3, Zamiezone zastosowanie lub zastosowania: do odpowietrzania pionów kanalizacyjnych,

do zbiorników i kanałów szamb ekologicznych

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_C-89206:2005 ,, Rury wywiewne z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVC-U)"

Nazwa akredytowanejjednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego ceńyfikatu lub

Nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

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

B. Deklarowane właściwości uzytkowe:

zasadnicze
charakterystyki

wyrobu budowlanego
dla zamierzonego
zastosowania lub

zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

Wygląd zewnętrzny Powierzchnie gładkie, pozbawione wtrąceń, Zgodny z PN-C-89206:2005,
pkt,4.2

Banva Jednolita w całym przekroju Zgodny z BN-C-89206:2005,
pkt. 4.3

Cechy geometryczne
Dn1 60/1 1 0

Oznakowanie na wyrobie

właściwości
mechaniczne

Odporność na uderzenia ( metoda sPadającego ciężarka )
TlR ś10%

Dotyczy rury wznoszącej
DN160
PN-C-89206:2005, pkt. 5

Odporność na uderzenia ( metoda zrzutu) - brak pęknięć
Dotyczy elementów
wtryskiwanych
PN-C-89206:2005, pkt. 6.2

Właściwości flzyczne
Temperatura mięknienia według
(VST): >75"C,

PN-C-89206:2005, pkt, 7
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Skurcz wzdłużny

€ś5% , brak pęchezy i pęknięć
Dotyczy rury wznoszącej
DN160
PN-C-89206:2005, pkt. 7

Test cieplny: brak rozwarstwień, pęchezy i pęknięć Dotyczy elementów
wtryskiwanych
PN-C-89206:2005, pkt. 7

cechowanie Bezpośrednio na wyrobie. PN-C-B9206:2005, pkt. 9

9. WłaŚciwoŚci uzytkowe określonego powyzejwyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymiw pkt. B

deklarowanymi właściwościami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości uzytkowych
WYdana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2OO4r, o wyrobach budowlanych, na wyłączną
odpowiedzialnośc producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a).

inz.Karol Landzwojczak - kierownik działu kontroli jakości
( imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 02.01.2023r,
( miejsce i data wydania)
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