
Za|<łady Badań i Atesta cji "ZETOM'
im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o.

ul, Ks. Bpa H, Bednorza l7, 40-384 Katowice, tęl.; 0048 32 2569 257
tel/fax: 0048 32 2569 305, e-mail: biuro@zetom.eu

ZAIęł-AD CERTYFIKACJI
Ac 005

KRAJOWY CERTYFIKAT ST AŁOŚCr
WŁASCIWO SCI IJ ŻYTKOWYCH

Nr 005 - UWB - 030

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia ]7 listopada 20]6 r. w sprawie sposobu deklarowaniawłaściwości
uitkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. l966) niniejszy cerffikat odnosi się do
wyrobu budowlanego:

Rury z polietylenu przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych z materiału PE 80, PE 100
i PE100-RC, o nazwach handlowych:
- TYTAN Typ 1, TYTAN Typ2lż, TYTAN Typ2l3, TYTAN Typ 3 (z usuwalną warstwą PP lub PE)
- TYTAN Typ 3 PLUS (z usuwalną warstwą PP lub PE i taśmą detekcyjną)
w zakresie średnic 25+800 mm i szeregach wymiarowych SDR 7,4+41 wg ISO 4065 wg Zalącznika nr 1,

(typ, poziomy i klasy właściwości uĄ4kowych wyrobu zgodnie z PN-EN 1555-2:2021-12)

. objętego Polskq Normqwyrobu:

PN-EN 1355-2:2021-12
IDT EN 1,555-2z2021

wprowadzonego do obrotu pod nanvq lub znakiemfirmowym producenta:

Kaczmarek Malewo spółka komandytowa
Malewo 1,63-800 GosĘń

pr o dukow anego w z aH adz ie pr o dukcyj nym :

Kaczmarek Malewo spółka komandy{owa
Malewo 1,63-800 GosĘń

Niniejszy cerĘfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia, wynikajqce z krajowego systemu l, dotyczqce ocen i weryfikacji
stałości właściwości uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych właściwości uzytkowych wyrobu zwiqzanych z jego
zamierzortym zastosowaniem, okreśI,onych w niniejszym certyfikacie, sq stosowane oraz, że:

producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stałości tych wlaściwości.

Niniejszy cerĘfikat wydany po raz pierwszy w dniu21.1Ż.2017 r. pozostaje ważny dopóki zastosowaną Polska Norma wyrobu,
metody oceny i werlfikacji stałości właściwości uzytkowych, sam wrrób budowlany i warunki jego Wtwarzania nie ulegnq
istotnej zmianie oraz że nie zostanie on zawieszony lub cofnięty przez alcredytowanq jednostkę certyfikujqcq WroW.

Katowice, dnia 25.01.2023 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona pod numerami telefonu: +48 32 7040 106, - 109, - 125
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