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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCWOŚC| UŻYTKOWYCH

Nr 3/2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury o ściankach strukturaInych znieplastyflkowanego poli(chlorku winYlu) DN/OD

a160-a500

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: SN2

3, zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budowli-

obszar zastosowania u

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu:

Kaczmarek Malewo spółka komandytowa, Malewo {,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 użYtkowYch: 4 
f:

7. Krajowa specyfikacja techniczna: t'

7a. Nie dotyczy

Nazwa akredytowanejjednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego ceńYfikatu lub

Nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotYczY

7b. Krajowa ocena techniczna: Nr lBDiM_KoT_2018l0270 wydanie 1

Rury i kształtkiz nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVG-U), do Podziemnego

grawitacyjnego odwadniania i kanalizacji , do drenażu , do osłonY Przewodów i kabli

o nazwie handlowej :

Rury i kształtkiz PVG_U o ściankach litych i ściankach strukturalnych ( z rdzeniem

spienionym lub niespienionym ),, KACZMAREK"

Jednostka oceny technicznej/ krajowa jednostka oceny technicznej:

lnstytut Badawczy Dróg i Mostów

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer,akredytacji i numer certyfikatu: nie dotYczY i
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B. Deklarowane właściwości uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla

zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

Wyg|ąd
Powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna bez zarysowań
i wgłębień . Końce rur obcięte rowno i prostopadIe do
ich osi

kontrola wzrokowa

Waściwości geometryczne

Zgodne z
lBDiM-KoT-201810270
wydanie 1

wqzałacznika

\Maściwości użytkowe

Skurcz wzdłużny rur ś5oA , na rurach nie powinno
ooiawiac sie pecheze i pekniecia

Zgodnez
lBDiM-KoT-201810270
wydanie 1

pkt.3 Tablica

Temperatura mięknienia według Vicata (VST):
> 79oc
Sztywność obwodowa SN>2 kN/m2 dla rqr SM
Odporność rur na udzerzenia w temperatuze OoC
( metoda spadaiąceqo ciężarka ) TlR ś10%
Wskaznik pełzania rur ś2,7
Elastyczność obwodowa rur ( bez pęknięć i rys przy
odkształceniu średnicy rur 30%
Scieralnośó ( 100 000 cykli ścierania ) s0,2 mm

szczelność Szczelnośc połączeń z elastomerowym pierścieniem
uszczelniającym

Zgodnez
lBDiM_KoT_201810270
wydanie 1

pkt.3 Tablicp
PN-EN lso ,t3259

warunek B iC

9. Właściwości uźytkowe określonego powyżejwyrobu są zgodne z wszystkimiwymienionymiw pkt. 8

deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych

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

odpowiedzialnośó 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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