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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚC! UŻYTKOWYCH

Nr 16/2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury spustowe z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) Karolina:

kolor: brązowy , grafitowy , biały , czarny , czenvony , ceglasty

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rury bezkielichowe : O75

Rury bezkielichowe : afil
3. zamiezone zastosowanie lub zastosowania:

Nadziemne, zewnętrzne systemy rurowe do wody deszczowej

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 użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a, Polska Norma wyrobu:

PN-EN 12200-1:2016_05 Systemy przewodów rurowych z twozyw sztucznych do wody

deszczowej do zewnętznego zastosowania ponad ziemią _ Nieplastyfikowany

poli(chlorek winylu) (PVC-U)- Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i sys'temu

Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego ceńyfikatu lub

nazwa akredytowan ego laboratoriu m/la boratoriów i n u mer akredytacji :

Nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ KĘowa jednostka oceny technicznej:

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy
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8. Deklarowane właściwości uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego

dla zamiezonego
zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości uźytkowe Uwagi

zawańość pvc PVc>80%
Obliczona na podstawie
znanej receptury
oroducenta

Wygląd
Wewnętzna izewnętana powierzchnia gładka 

,

wolna od rys , pęcherzy , zanieczyszczeń , porów i

innvch niereqularności
kontrola wzrokowa

Waściwości geometryczne
Zgodne z oznakowaniem na wyrobie:
DN75
DN100

Tolerancje zgodne z
PN-EN 12200-1: 201 6-05,
pkt,6.2.1 Tablica 1 i 6.4.1
Tablica 3

właściwości mechaniczne

Odporność na uderzenie ( metoda spadającego
cięzarka ) :

TlR ś 10%

Warunki badania zgodne
z PN-EN 12200-1:2016-
05, pkt,7.1 Tablica 6

Wytrzymałość na rozciąganie udarowe:
Ri> 500kJ /m2

Wytrzymałość na rozciąganie:
Rm > 42 N/mm2

Wydłużenie przy zeruvaniu:

^l>100%Właściwości flzyczne Temperatura mięknienia według Vicata ( VST):
> 75oc Warunkizgodne z PN-EN

12200-1:2016-05, pkt. 8.1
Tablica 10

Skurcz wzdłużny:

€ś3o/o, brak pęchezy ipęknięć
Odporność na sztuczne
stazenie

Zmiana banły:

^Eś3stopnie
Warunki zgodne z PN-EN
12200-1 :201 6-05, pkt.9
Tablica 12 'Wytrzymałoś ć na rozciągan ie uda rowe :

^ 
Ri > 50% wańości pzed stazeniem

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

deklarowanymi właściwościami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości uzytkowych

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

od powiedzialnośó producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

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

Malewo, 02.0L2023r

( miejsce i data Wydania)
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