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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCWOŚC! UŻYTKOWYCH

l Nr 10/2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury drenarski o ściankach falistych

DN/OD:50,80,100,125,160 wykonane z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) bez

otuliny ,z otuliną filtracyjną z geowłókniny lub z filtrem z włókna kokosowego lub innych

włókien naturalnych .

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rury drenarskie z PVG-U Typ R1 DN/OD O50 , szereg Z , SN4

Rury drenarskie z PVC_U Typ R1 DN/OD a80 , szereg Z , SN4

Rury drenarskie z PVC_U Typ R1 DN/OD g100 , szereg Z, SN4

Rury drenarskie z PVC-U Typ R1 DN/OD a125 , szereg Z , SN4

Rury drenarskie z PVC-U Typ R1 DN/OD g160 , szereg Z, SN4

3. Zamiezone zastosowanie lub zastosowania: do budowy systemów odsączających ,

rozsączających i odwodnieniowych

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu: Kaczmarek Malewo spółka

komandytowa, Malewo 1, 63-800 Gostyń, zakład MaIewo

5. Nazwa i adres siedziby upowaźnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6, Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stałościwłaściwości uzytkowych: 4

7, Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Nie dotyczy

Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej , numer akredytacji i numer krajowego ceńyfikatu lub

nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji : nie dotyczy

7b, Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna lBDIM-KOT -2l18tl117wydanie2

Rury i kształtkiz nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) ,z polipropylenu (PP) i
polietylenu (PE) do drenażu, pzepustów do zabezpieczania instalacji.

Jednostka oceny technieznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej;

lnstytut Badawczy Dróg i Mostów

Nazwa akredytowanejjednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu: nie dotyczy
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8, Deklarowane właściwości uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań

_ Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

właściwości mechaniczne

Sztywność obwodowa: dla rur DN/OD 50,80,100,125,160
SN > 4 kN/m2

Zgodna z lBDiM-KOT-
2018101 1 7 wydanie2 pkt.3
Tablica ,dotyczy rur bez filtra i

otrllinv

Rzeczywisty stopień udarności
( metoda spadającego cięzarka)
TlR ś 10% temp. (0t1)'C

Zgodna z lBD|M-KOT-
20181011 7 wydanie2 pkt.3
Tablica ,dotyczy rur bez filtra i

otuliny

9. \Maściwości uzytkowe określonego powyżejwyrobu są zgodne z wszystkimiwymienionymiw pkt. 8

deklarowanymi właściwościami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych

wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia ,t6 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną

od powiedzialność prod ucenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

inZ. Karol Landzwoj c zŃ - kierownik działu kontroli j ako ści
( imię i nazwisko oraz stanowisko)

Malewo 17.03.2023r.
( miejsce i data wydania)
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