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Zi nteg rowa ny System Zaządzania

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 9/2

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury drenarski karbowane z niezmiękczonego

poli(chtorku winylu) (PVC-U} DN 50, DN 80, DN100, DN125, DNl60

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rury drenarskie z PVC-U , szereg Z, SN4

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

rozsączających i odwod nieniowych

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

komandytowa, Matewo 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 uzytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN_C_89221:1998+Az1:2004 Rury zŃorzyw sztucznych - Rury
d renarskie karbowane z n iezmiękczonego poli(ch lorku winylu) ( PVC-U)

Nazwa akredytowanejjednostki ceńyfikującej , numer akredytacji i numer krajowego.lrtyRt"tu tub

nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji : nie dotyczy

7b. KĘowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

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

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

właściwości materiału
Niezmiękczony poli(chlorek winylu) z niezbędnymi

komponentami umożliwiającymi produkcję rur

PN-C8922,1;
1998+Az1:2004, pkt.

3.,1

Wygląd zewnętrzny

Powierzchnie gładkie,, bez pęchezy,

niezhomogenizowanych części surowca i obcych

wtrąceń

PN-C-89221:
1998+Az1:2004, pkt.
3.2

Wymiary

Zgodnie z oznakowaniem na wyrobie:

DN 50, DN 80, DN 100, DN 125, DN 160

Wymiary szczelin: 1,5 x 5,Omm

Tolerancje wymiarów
wg. PN-C-89221:
1998+Az1:2004, pkt.
3.3
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właściwości mechaniczne

Sztywność obwodowa:
SN4 dla rur DN 50, DN 80, DN 100, DN 125, DN 160

PN-C-89221:
1998+Az1:2004, pkt.
3Ą

Odpornośc na uderzenia zewnętrzne :TlR
obszar A

z PN-C-89221:
1998+Az,|:2004, pkt
4,4.4

Odporność na udarowe rozciąganie: brak
pęknięó

PN-C-89221:
1998+Az1:2004, pkt
4Ą5

WytrzymałoŚĆ złącza, wzdłużenie! A l max. 10olo

z PN-C-89221:
1998+Az,1 :2004, pkt.

4.4.6

9. Właściwości użytkowe określonego powyżejwyrobu są zgodne z wszystkimiwymienionymiw pkt. 8

deklarowanymi właściwościami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości uźytkowych

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

od powiedzialność prod ucenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

inZ. Karol Landzwoj c zak - kierownik dzińu kontroli j akości
( imię i nazwisko oraz stanowisko)

ł*lh**aĄbMalewo 02.01.2023r,
( miejsce idata wydania) (podpis)
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