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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚC| UŻYTKOWYCH

Nr 55/5

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rury do kanalizacji ciśnieniowej TYTAN

Typ 2|2,TYTAN Typ 2/3 DN-OD 25 - DN/OD 1400

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
- SDR 11; SDR 17

- klasa materiału: PE 100-RC/ PE 100-RC

- rury zwarstwamiwspół-wytłaczanymi

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia
pnez ludzi, pzesyłania wody przed jej uzdatnieniem, oraz do wody przeznaczonej do
innych celów.

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 pzedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikacji stałościwłaściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1220'|-2+A1:2013-12 Systemy przewodów rurowych
z tworzyw sztucznych do pnesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej
isanitarnej,Polietylen (PE) Częśó 2: Rury

Nazwa akredytowanejjednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego ceĘfikatu lub
nazwa akredytowanego laboratori u m/la bo ratoriów i n u mer akredytacj i:

7b. Krajowa 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 uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego

dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości uzytkowe Uwagi

właściwości materiału
HDPE100 Rc

Gęstość: p >950kg/m3 W oparciu o deklarację/
ceńyfikat producenta
materiału

OlT >20min

MFR 02- 1,4 gllOmin

Wygląd zewnętrzny Powierzchnia zew. i wew, rur gładka, bez zarysowań,
wgłębień. Końce rur obcięte równo i prostopadle do ich osi,

kontrola wzrokowa

Wpływ na jakość ścieków Mogą być stosowane w instalacjach słuźących do przesyłania
ścieków w kanalizacji ciśnieniowej ,systemów
podciśnieniowvch i qrawitacyinych i innych celów.

Posiada atest NlZP-PZH
B-BK-6021 0-,l 059121 ważny
do 02.11 .2024r.

Cechy geometryczne Zgodne z oznakowaniem na wyrobie Tolerancje zgodne z PN-EN
1 2201 + A1 :201 3-2, pkt 6.2
Tablica ,1 

, pkt 6.3 Tablica 2
właściwości mechaniczne Wytrzymałość hydrostatyczna:

brak jakiegoko|wiek uszkodzenia
Warunki badania zgodne
z PN-EN 12201 +A1:2013-2,
pkt7.2
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Zinteg rowany System Zarządzania

Wydłużenie przy zenłaniu: > 350% Warunki badania zgodne
z PN-EN 12201 + A1 :2013-2,
pkl7.2

Właściwości |izyczne Masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR)
MFR : zmiana ł20% w stosunku do materiału użytego do
produkcii rurv

Warunki badania zgodne
z PN-EN 1 2201 + A1 :201 3-2,
pkt7,2

OlT > 20 minut

Skurcz wzdłużny: € <3a/o Warunki badania zgodne
z PN-EN 12201+A1:2013-2.
pkt7.2
Tylko dla grubości ścianki
ś 16 mm

Pzydatność do stosowania

dla połączeń zgrzewanych

doczołowo

Wytrzymałość połączenia doczołowego na rozciąganie:
spełnia
Wytaymałość hydrostatyczna (80"C, 165h) : brak
jakiegokolwiek uszkodzenia

Dla średnicy DN > 75

Warunki badania zgodne
z PN-EN 12201-2+ A1 i2013-2
pkt.10 oraz PN-EN ,l2201-

5:2012, okt.4.2.2
Banła Ban,rla rur powinna być jednolita na całej powierzchni pod

względem odcienia i intensywności kontrola wzrokowa

9, WaŚciwości uzytkowe określonego powyzej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. B

deklarowanymiwłaściwościami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości uzytkowych

Wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r, o wyrobach budowlanych, na wyłączną
od powiedzialnośó prod ucenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

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

Malewo 02.Q1.2023r.
( miejsce i data wydania)

!pnrlmiŃ
(podpis)
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