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1,

Nazwa i nazwa handlowa Wyrobu budowlanego: Rury drenarski karbowane z niezmiękczonego

poli(chlorku Winylu) (PVC-U) w otulinie filtracyinej z włókna kokosowego lub z Włókna

2.

polipropylenowego (PP) DN/oD:50,80,1

00,1 25"l 60.

oznaczenie typu Wyrobu budowlanego:
Rury drenarskie z PVC_U Typ R1 DN/oD o50, szereg Z, SN4
Rury drenarskie z PVC_U Typ R1 DN/oD o80 , szereg Z, SN4
Rury drenarskie z PVC-U Typ R1 DN/oD o100 , szereg
Rury drenarskie z PVC-U Typ R1 DN/oD 6125 , szereg

3.

4.
5.
6.

7,

z, sN4
z, sN4

Rury drenarskie z PVC-U Typ R1 DN/oD o160 , szereg z , sN4

zamieżone zastosowanie lub zastosowania: do budowy systemów odsączających

,

rozsączających i odwodnieniowych
Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji Wyrobu: Kaczmarek Malewo spółka
jawna, Malewo 1,63_800 Gostyń, zakład Malewo
Nazwa

i

adres siedziby upowaźnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stałościWłaściwościużytkowych: 4
Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej

, numer akredytacji i numer kra.iowego certyfikatu lub

nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji

:

nie dotyczy

Techniczna lBDiM-KoT-2o18/0117 Wydanie1
Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) ,z polipropylenu (PP)

7b. Kra.jowa ocena techniczna: Krajowa ocena

polietylenu (PE) do drenażu, przepustów oraz do osłony przewodów i kabli
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

lnstytut Badawczy Dróg i MostóW
Nazwa akredytowanej jednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
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8, Deklarowane właściwości
użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań

Deklarowane Właściwościużytkowe

UWagi

Toleranc.ie zgodne z
lBDilV-KoT-2018/01,1 7
Wdanie1 zał. Tablica Z-1
Tolerancje zgodne z
lBDiM_KoT-2018/01 17

zgodne z oznakowaniem na Wyrobie:

Wymiary

DN/oD 50,80"l00,125"160
RóWnomiernie rozmieszczone prostopadle do osi rUry o
szerokościach podanych W załączniku Tablica z -5

Perforacja rur drenarskich

Wdanie1 zał- Tablica z-5
zgodna z

sztyWnośc obx/odowa:
sN > 4 kN/m'

właściwości
mechaniczne

lBDil\ł-KoT-201 8/01,1 7
Wydanie1 pkt.3 Tablica
Dotvczv rur bez filtra i olulinv

TlR ś10%

zgodny z
lBDiM-KoT-2018/01 17
Wydanie,1 pkt.3 Tablica

Rury karbowane o ściancejednorodnej zwijane W kręgi.

zgodny z

Rzeczywisty stopień udarności
( metoda spadającego ciężarka)

Wygląd i cechowanie

Dotvczv rur bez filtra i otulinv

lBDiM_KoT_2018/01 17
Wvdanie1 Dkt. 4,3

cechowanie na etykiecie na złączce kaźdego kręgu.

9, Właściwości
użytkowe określonego powyżej Wyrobu

sązgodne z wszystkimi Wymienionymi W pkt. 8

deklarowanymi Właściwościami
uźytkowymi, Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych
Wydana zostaje zgodnie z ustawąz dnia ,l6 kwietnia 2004r. o Wyrobach budowlanych, na Wyłączną

odpowiedzialnośó producenta,
W imieniu producenta podpisał(-a):

mgr inż. Pawel Szymczak
( imię

Malewo 20.02.20,i8r.
(

miejsce i data Wydania)
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