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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 66/3

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

strukturalnych ( dwuściennych) PP DN/ID 100 - 1000

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Rury K2-Kan PP SN 10, SN12

Zamieuone zastosowanie lub zastosowania: do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania

i kanaIizacji lpoza konstrukcjami budowli - obszar zastosowaniu U/ poza konstrukciami

budowli oraz wewnątrz konstrukcji budowli - obszar zastosowania UD

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. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy

Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego ceńyfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy

7b, Krajowa ocena techniczna: !TB_KOT-201710120 wydanie 2 Rury i kształtki kanalizacyjne

PP Kaczmarek oraz rury i kształtki kanalizacyjne K2-Kan z polipropylenu( PP)

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

lnstytut Techniki Budowlanej

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

B. Deklarowane właściwości uzytkowe:

Zasad nicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

Vlłs|ąd Powierzchnie wew. i zew rur gładkie , bez
pęcherzy, zapadnięć, rys i obcych wtrąceń

|lTB-KoT-201710120
wydanie 2,załącznik
A,2

Wymiary rur Zgodne z oznakowaniem na wyrobie:
DN 1 00,DN 1 50,DN200,DN250,DN31 5,DN400,
DN500, DN600,DN800,DN1 000

lTB-KoT-20,1710120
wydanie 2,załącznik
A.1

właściwości mechaniczne Sztywność obwodowa:
SN 10: > 10 kN/m2,
SN ,l2:> 12 kN/m2,

lTB-KoT-2017lo120
wydanie 2,Tablica 2

Udarność TlR ś 10% lTB-KoT-2017l0120
wydanie 2,Tablica2

Udarnośc H50 > 1m
Elastyczność obwodowa 30% lTB-KoT-2017l0120

wvdanie 2,rablica 2

Odpornośc rur na ogrzewanie Brak rozwarstwień, pęknięć i pęchezy lTB-KoT-2017/0120
wydanie 2,Tablica2
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Szczelnośc połączeń z elastomerowym
pierśclenlem uszczelniającym

- brak przecieków przy ciśnieniu wody
0,05bar i 0,5bar
-ciśnienie powietza ś-0,27bar

lTB_KoT_2017l0120
wydanie 2,rabllca2

Odporność na cykliczne działanie
podwyższone_j temperatury.

- brak przeciekow Tylko dla obszaru
zastosowania uD i

DN /lD< 1B0
DN/oDś 200
z lTB-KOr-20117la120
wydanie 2, Tablica2

9, Właściwości uzytkowe określonego powyzejwyrobu są zgodne z wszystkimiwymienionymiw pkt. 8

deklarowanymiwłaściwościami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości uzytkowych

wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną

odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

inz. Karol Landzwojczak - kierownik działu kontroli jakości
( imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 02.01.2023r.
( miejsce i data wydania)

},g..lłum|ruV".
(podpis)
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