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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 2l2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury ze ścianką warstwową z

niepIasyfikowanego poti(chlorku winylu) (PVC-U) DN110 - DN500

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: SNZ

3. Zamierzonezastosowanie lub zastosowania: do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i

kanalizacji poza konstrukcjami budowIi - obszar zastosowania U

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. Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stałościwłaściwości użytkowYch: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Nie dotyczy

Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego Cefifikatu lub

Nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotYczY

7b. Krajowa ocena techniczna : Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-202112017 wYdanie 1

Rury i ksztaftki Kaczmarek z PVC-U do sieci kanalizacjizewnętrznej bezciŚnieniowej

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej : lnstytut Techniki Budowlanej

Nazwa akredytowanejjednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu: nie dotYczY

B. Deklarowane właściwości uźytkowe:

zasadnicze
charakterystyki wyrobu

budowlanego dla
zamierzonego

zastosowania lub
zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

Wygląd Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne rur
powinnv bvc qładkie , bez nieiednorodności

ZgoOny z |TB-KOT-2O2112017 wydanie 1

załacznik A, pkt.A.2,

Wymiary
Zgodne z oznakowaniem na wyrobie :

DN 160, DN200, DN250, DN315,DN400,
DN500

Zgodne z |TB-KOT-202112017 wydanie 1

załącznikA, pkt. A.1.

Właściwości użytkowe

Sztywność obwodowa
SN>2 kN/m2 dla rur SN2

Zgodna z |TB-KOT-202112017 wydanie 1

Tablica 1

Udarność w temperatuze OoC
( metoda spadającego ciężarka )
TlR ś10%

Zgodna z |TB-KOT-202112017 wydanie 1

Tablica 1

Elastyczność obwodowa 30%
Zgodna z |TB-KOT-202112017 wydanie 1

Tablica 1

Skurcz wzdłużny s5oń Zgodna,z |TB-KOT-202 1 12017 wydanie 1

Tablica 1
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Temperatura mięknienia według Vicata
( VSl:> 79oC

Zgodna z lTB-KOT-202112017 wydanie 1

Tablica 1

Szczelność połączeń z elastomerowym
pierścieniem uszczelniającym

Zgodna z |TB-KOT-2O2112017 wydanie 1

Tablica 1

PN-EN 13259:2021
warunek B i C

9. Właściwości uzytkowe określonego powyzejwyrobu 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

odpowiedzialność prod ucenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

inż. Karol Landzrvoj c zak - kierownik działu kontroli j ako ści
( imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 02.01.2023r
( miejsce i data wydania)
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