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Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury o ściankach strukturalnych z
nieplasyfikowanego poli(chlorku Winylu) (PVG-U} DN/oD1'l0, DN/oD'l25, DN/oD160,

DN/oD200, DN/oD250, DN/oD315, DN/oD400
oznaczenie lypu Wyrobu budowlanego:

PVC-U Rura kanalizacyina sN4
PVC-U Rura kanalizacyjna SN8
zamieżone zastosowanie lub zastosowania: do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania
kanalizacji poza konstrukcjami budowli - obszar zastosowania U lub do podziemnego
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza konstrukcjami budowli oraz wewnątJz
konstrukcji budowli obszar zastosowania UD
Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Kaczmarek Malewo spółka

jawna, Malewo 1,63-800 Gostyń, zakład Malewo

5, Nazwa i adres siedziby upoważnionego pźedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stałościWłaściwościużytkowych: 4
7. Kąowa specyfikacja techniczna:
7a.PolskaNormaWyrobu:PN-EN13476-2:2008,,Systempźewodówrurowychztwo.zyw
sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji . systemy
przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
Winylu) (PVC-U) , polipropylenu (PP) i polietylenu (PE}. Część2: specyfikacje rur i
kształtek o gładkich powieźchniach wewnętżnych izewnętrznych oraz systemu , typ A
Nazwa akredytowanej Jednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer kąowego certyfikatu lub
Nazwa akredytowanego Iaboratorium/IaboratorióW i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej .iednostki ceńyfiku,iącej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane Właściwości
użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wyrobu
budoWlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań

zawańośćpvc

Wytlz ymałośćna ciśnienie WeWnętrzne

Wygląd zewnętrzny
Barwa

cechy geometryczne
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Deklarowane Właściwościużytkowe

UWagi

obliczona na podstawie znanej

co najmniej 80% masy

rury

,

zelacżnik A
Badanie materiału rury na próbce
W postaci rury litej

Brak pęknięć

W9,

Widoczne powierzchnie rur gładkie ,
pozbawione Widocznych
zanieczyszczeń lub poróW , końce rur
obciete równo i Drostooadle do ich osi
Wewnętźna izewnętlzna Wa§twa rur
wvbarwiona w całvm Drżekroiu ścianki
z9odne z oznakowaniem na Wyrobie:
DN/oD110 sDR34

DNioD125 sDR41
DN/óD160 sDR41

receptury producenta
PN-EN 13476-2:2008

.

DN/oD160 sDR34

PN-EN 13476-2:2008

,

pkt,4,2.2

Tolerancje WymiaróW Wg,

PN-EN 13476-2:2008, pkt, 7
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sDR34
sDR34
sDR34
sDR34

DN/oD200
DN/oD250
DN/oD315
DN/oD400

Temperatura mięknienia Według Vicata

NsT)

>

79"c

skurcz Wzdłużny: 6 ś5%, brak

Właściwości
fizyczne

zintegrowany system zażądzańia

rozwarstwień, oecherzv i óeknieć

odpo.nośćna dichlorometan
oddziavwania

brak

,

sztywność obwodoWa

PN-EN 13476-2:2008, pkt. 8,'Ll
PN-EN 13476-2|2008, pkt. 8,1,1
Tylko dla rur o g.ubościścianki
WeWnętrznej >3mm

zgodna z PN_EN 13476-22008,
okt.8.1,1

sN4 sDR41

zgodna z PN-EN 13476-2:2008,
pkt,9.1,1

Udalnośc W tempelaturze ooc TlR ś10%

metoda spadającego cięźarka
PN-EN 13476-2:2008- okt, 9.1 1

sN8 sDR34
odporność na udezenie W temperatuże
-1ooc
H50 >1000mm , brak pęknięć poniżej 500
mm

metoda schodkowa PN-EN
1 347 6 -2:2oQ8, zalącznik H

Dotyczy rur sN8 sDR34

Elastyczność obwodowa 30%
-podczas badania : brak spadku mieżonej
§iły oraż brak pęknięc W żadnej części
struktury ścianki rury
-po badaniu : brak rozwarstlvienia ściankiz
Wyjątkiem możliwego rozwarstwienia
między zewnętżną a wewnętrzną ścianką PN-EN 13476-2:2008, pkt. 9,1
rury dwuściennej , pojawiającego się W
i 9.1 .2
obszaże ograniczonej strefy zgrzewania
na końcach próbki do badań , brak
uszkodzeń innego typu , ,brak trwałego
Wyboczenia , łączenia ż Wklęsłościami i
:

właściwościmechanicznć

Wypukłościami

Wskaźnłkpełzania T ś2,5

szczelność połączeń z elastomerowym

pierścieniem uszczelniającym : brak
przeciekóW plzy badaniu wodą, szczelne
przy podciśnieniu powietża( dopuszczalna
2miane oodciśnienia 0 03 bar )
odporność na róWnoczesne działanie

szczelność

cyklicznych zmian temperatury
zewnętrznego obciążenia

i

pęy ekstrapolacji dla 2 lat
PN-EN 13476-2:2008- okt. 9 1
PN-EN 13476-2:2008, pkt. 10

1

Tylko dla obszaru zastosowania
UD i DN/oD <31s.Warunki
badania
zgodna zPN-EN 1 347 6-2:2008,
okt, 10

odpornośc na cykliczne działanie
podWyższonei temperatury

zmian temperatury i zewnętrznego
obciążenia

Tylko dla ob§zaru zastosowania
UD i DN/oD <200. Walunki
badania
zgodna z PN_EN 13476-2|2008,
okt, 10

9, Właściwości
użytkowe określonego powyźej Wyrobu

sązgodne z Wszystkimi Wymienionymi w pkt. 8

deklarowanymi Właściwościami
użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja Właściwościużytkowych
Wydana zostaje zgodnie z ustawąz dnia 16 kwietnia 2004r, o Wyrobach budowlanych, na wyłączną
odpowiedziaInośó producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

mgr inż. PaWeł Szymczak
( imię i

-

kierownik działu kontroli jakoś

nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 22.02.2018r,
(

miejsce i data wydanązmarek
113)
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