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1.

2.
3.

Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury do kanalizacji wewnętrznej

niskoszumowej: DN32,DN4O,DN50,75,DN1
oznaczenie

typ u

1

0.

Wyrobu budowlanego:

Rury PP kanalizacja wewnętrzna niskoszumowa PP HT
Zamieęone zastosowanie lub zastosowania: do odprowadzania nieczystości i ścieków
Wewnątrz budynku ,,B" oraz do odprowadzania nieczystości i ściekóW zarówno Wewnątrz

4,
5,
6,

7.

budynku jak iw systemach podziemnych

zakopanych pod konstrukcjami budynku ,,BD"
Nazwa iadres siedziby producenta oraz miejsce produkc.ji wyrobu: Kaczmarek Malewo społka
jawna, Malewo 1,63-800 Gostyń, zakład Malewo
Nazwa

i

,

adres siedziby upoważnionego pzedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

Kąowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stałościwłaściwościuźytkowych: 4
Krajowa specyfikacja techniczna:
7a, Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki ceńyfikującej

, numer akredytacji i numer

nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji

:

kąowego certyfikatu lub

nie dotyczy

7b. Kra.jowa ocena techniczna: Ap.obata Techniczna lTB AT-15-979712016 Rury ikształtki

systemu FoNIcA z polipropylenu do kanalizacji wewnętrznej niskoszumowej
Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny techniczne.J:

lnstytut Techniki BudoWlanei
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer ceĄfikatu: nie dotyczy
8. Deklarowane Właściwości
użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wyrobu
budowlanego dla Zamieżonego
zastosowania lub zastosowań

Wygląd zewnętżny

Deklarowane WłaściwościUżytkowe

Powieżchnie rur gładkie , pozbawione
Mrąceń, końce rur obcięte róWno
prostopadle do ich osi

Barwa
Wymiary

właściwości
mechaniczne

KDWIJ nr441 ź 02,01.2018r.

UWa9i

Jednolita

W

całym przekroju ścianki

Ar-15-979712016

pkt.3,2

,

z AT-15-979712016
pkt.3,2

zgodne z oznakowaniem na Wyrobie
DN32, DN40, DN50,75, DN
Udarnośćrur : TlR ś10

1

10
zgodna z AT-159797Do16 . DkL 3.2

,

areil
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sztywność obwodowa
sN >4 kN/m'
zgodna z AT_1 5-9797 12016, pkl. 3.2
Właściwości
fizyczne

Skurcz Wzdłuźny :
Eś2§/o,

Tylko dla obszaru
zastosowania BD
AT-15-979712016

pkt.3.2

.

^T-15-9797B016,
pkt.3,2
brak pęcherzy

i

pęknięc
Zmiana MFR

W

Wyniku przetwórstwa

surowca nie powinna byc Większa niż

AT-15-979712016

,

pkt,3.2

0,2

szczelność

szczelnośćbadania Wodą

AT_15-9797/2016,

szczelnośćbadania powietrzem

pkt.3,2

odporność na cykliczne dżiałanie

-bez przeciekóW

podwyźszonej temperatury

szczelnośc połączeń z elastomerowym

PN-EN,l277

pierścieniem uszczelniającym

Warunek B

i

c

ATł5_9797/2016 , pkt,
3.2

WłaściwościmateriałóW pierścieni

Bez przeciekóW

W oparciu o deklarację
Właściwościużytkowych

uszczelniających

producenta pierścieni

uszczelniających

charakterystyka akustyczna

zgodna z badaniami zew,

AT_15-9797/2016

,

pkt. 3.2.2 TabIica 2,3.

cechowanie

Bezpośrednio na Wyrobie lub etykiecie

Ar-15-979712016

,

pkt.3,3

9. Właściwości
użytkowe określonego powyże.j Wyrobu są zgodne z Wszystkimi Wymienionymi W pkt,

deklarowanymi Właściwoścjamiużytkowymi. Niniejsza kąowa deklaracja Właściwościużytkowych
Wydana zostaje zgodnie z ustawąz dnia 16 kwietnia 2004r, o wyrobach budowlanych, na Wyłączną

odpowiedzialnośó producenta.
W imieniu producenta podpisałGa):

mgr inż. Paweł Szymczak

- kierownik działu kontroli jakości

( imię i nażWisko

Malewo 02.01 .20'l8r.
(
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KDwuffŃzo2.o1,2o1al.

miejsce i data Wydania)
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