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1

,

2.

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury kanalizacyjne K2-Kan o ściankach

dwuściennych) PP DN/lD 150,200,250,300,400,500,600,800,1000
oznaczenie typu Wyrobu budowlanego: Rury K2-Kan PP sN 8

stlukturalnych

(

Rury K2-Kan PP SN 10

3.

Zamielzone zastosowanie lub zastosowania: do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania

- obszar zastosowaniu U/ poza konstrukcjami
budowli oraz wewnątrz konstrukcji budowli - obszar zastosowania UD
i kanalizacji /poza konstrukcjami budowli

4.

5.
6,

7.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji Wyrobu: Kaczmarek Malewo spółka
jawna, Malewo 1,63-800 Gostyń, zakład Malewo
Nazwa

i

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

użytkowych: 4
KąoWy system zastosowany do oceny iWeryfikacji stałościWłaściwości

KąoWa specyfikacja techniczna:
7a. Potska Norma wyrobu: PN-EN 13476-3+A1: 2009 systemy przewodóW rurowych z tworzyw
sztucznych do podziemnego odwadniania ikanalizacji, Systemy przewodów rurowych o ściankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku Winylu) (PVc-U), polipropylenu (PP) i poIietyIenu
(PE), Część3 Specyfikac.ie rur i kształtek o gładkiej powierzchni wewnętrznej i profilowanej
powierzchni zewnętznej oraz systemu, typ B
Nazwa akredytowanej jednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego ceńyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/|aboratoriów i numer akredytac.ji: nie dotyczy
7b. KąoWa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa .jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyflkatu: nie dotyczy
8. Deklarowane Właściwości
użytkowe:
zasadnicze charakterystyki Wyrobu budowlanego
dla zamieęoneoo zastosowania lub zastosowań
Wytrzymałośćna ciśnienie Wewnętzne
Masowy Wskaźnik szybkościńnięcia

Właściwościmateriału pierścieni
uszczelniających

Wygląd

Zgodna

z

pkt 4.3.2

PN-EN 13476-3+ 41:2009,

Zgodne z PN-EN
pkt 4.5

badanie materiału
Wykonywane na próbce
w oostaci rurv litei
badanie materiału

Zgodny z PN-EN

^MFRś1,5

13476-3+ A1:2009,

,l3476-3+

A1:2009,

powiezchnie zew. i wew. bez

zapadnięc, pęcherzy

Mraceń
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UWagi

Deklarowane WłaściWościużytkowe

i

obcych

Dkt 4 3.2
w oparciu o Deklarację

właściwości

Użytkowych producenta
pierścieni
usżcżelniaiacvch

zgodny z PN EN
13476-1
o. l

:

2008, pkt

areil
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Jednolita na całej powieżchni ścianki Zgodna z PN EN

Barwa

pod Względem odcienia

intenswnoścj

Tolerancje WymiaróW

13476-,l: 2008, pkt

i

6-2
zgodne z PN_EN

zgodne z oznakowaniem na Wyrobie
K2-Kan PP DN/lD
1

50,200,250,300,400,500,600,800,1

sN8. SN10

Właściwości
fizyczne

odporność na ogrzewanie
piecowy

000

- tesl

13476-3+A,1:2009,
pkt 7.2, szereg DN/lD

Zgodna z PN-EN
13476-3+ A1|2009,
pkt 8.2.,1

właściwości
mechaniczne

Sztywność obwodowa:

PN_EN 134 76-

sN

3+A1:2009, pkt 9,1.1

sN8>8kN/m'

10: > 10 kN/m',

odporność rur na uderzenia zewnętrzne:
TlR < 10 %,

Elastyczność obwodowa 30

PN_EN 13476-3+
A1|2009 pkt 9.1,1

żgodna z PN-EN
13476-3+ A1|2009 pkt
9.1,1

Wskaźnik peżania

rś4 pży ekstapolacji

szczelność połączeń z elastomerowym

dla 2 lat,

Brak pzeciekóW przy ciśnieniu Wody
0,05bar i0,5 bar

pierścieniem uszczelniaiącym

odpornośćna cykliczne działanie podwyższonej
temperatUry

-ciśnieniu
brak pż ecieków

A1:2009 pkt 9,1.1
zgodna

z

PN-EN

13476-3+A,l:2009,
pkt 10
tylko dla obszarU

brak pżeciekóW

znakowanie

PN_EN 13476_3+

Wyciskane między karbami na
Wyrobie

zastosowania uD
DN/lD ś300
tylko dla obszaru
zastosowania uD
DN/lD ś180

i

i

zgodne z PN-EN
13476-3+41 :2009,

pkt 11.2.1

9. Właściwości
uźytkowe określonego powyżej Wyrobu

sązgodne z Wszystkimi Wymienionymi

deklarowanymi Właściwościami
uźytkowymi. Niniejsza

kĘowa deklaracja Właściwości
użytkowych

W pkt. 8

Wydana zostaje zgodnie z ustawąz dnia 16 kwietnia 2004r. o Wyrobach budowlanych, na Wyłączną

odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpjsał(-a):

mgr inż. Paweł Szymczak
( imię i
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