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Nr 2312

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Rury z polipropylenu (PP) DN32 , DN40 , DN50 , DN75 , DNl10 do kanalizacjiwewnętrznej

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rury PP kanalizacja wewnętzna DN32 , DN40 , DN50 , DN75 , DNl10

S20 PP-H - homopolimer, S16-514 PP- kopolimer

3. zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do odprowadzanla nieczystości i ścieków wewnątrz budowli ,,B" olaz do odprowadzania

nieczystości iścieków zarówno wewnątrz budowlijak iw systemach podziemnych ,

zakopanych pod konstrukcjami budowli,,BD"

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 uźytkowych: 4

7. KĘowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 1451-1 :2018-02 Systemy przewodów rurowych ztworzyw
sztucznych do odprowadzania nieczystości iścieków (o niskiej iwysokiej temperatuze )

wewnątrz konstrukcji budowli- Polipropylen ( PP ) -Część 1 :Specyfikacie rur, kształtek
isystemu

Nazwa akredytowanejjednostki ceńyfikującej , numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub

nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji : nie dotyczy

7b, Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy

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

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla

zamiezonego zastosowan ia
lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

Masowy wskaźnik szybkości
ołvniecja

MFRś3 g/10 min Badanie materiału, zgodny z
PN-EN 1451-1 :2018-02, pkt. 5.4

Czas indukcji ut|eniania
(olT) OlT>8 min Badanie materiału, zgodny z

PN-EN ,1451-'l:2018-02, pkt. 5.5
Odporność na ciśnienie

wewnetrzne
Brak pęknięć Zgodnez

PN-EN 1451-1 :2018-02 okt.5.2

Wygląd zewnętrzny
Powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzrre rur gńadkie,
pozbawione n ierówn ości, pęcherzy, zanieczy szczeń, porów,
końce rur obcięte równo prostopadle do osi rur

kontrola wzrokowa

Banła Jednolite wybarwienie w przekroju ścianek kontrola wzrokowa

Właściwości geometryczne

Zgodne z oznakowaniem na wyrobie
DN32 s14 , DN40 s14 , DN50 S14 , DN75 s14 , DN1 1o s14
DN32 s16 , DN40 s16 , DN50 s16 , DN75 s16 , DN1 1o s16
DN32 s20, DN40 s20, DN50 s20, DN75 s2o, DN110 s20

Tolerancje wymiarów, zgodne z
PN-EN 1451-1 :2018-02, pkt. 7.2

właściwości mechaniczne

Sztywność obwodowa
SN >4 kN/m2

Tylko dla obszaru zastosowania
BD.Zgodnaz
PN-EN,l 451 -1 :2018-02.pkt. 1 0.3

odporność na udezenie ( metoda spadającego ciężarka )
TlR ś10%

Zgodna z PN-EN 1451-1 2018-02
, pkt. B.,1

Odporność na uderzenie ( metoda schodkowa: H50>1m ,

najwyżej jedno pęknięcie poniźej 0,5 m )

Tylko dla obszaru BD
zgodna z PN-EN 1451-1.2018-02
, pkt. 10,3

Właściwości fizyczne Skurcz wzdłużny : ś2oń, brak pęcherzy i pęknięć Zgodny z PN-EN 1451-1 2018-02
. pkt.9.1

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia MFR Zgodny z PN-EN 1451-1:2018-02
, pkt.9.1

szczelność Szczelność badania wodą : brak przecieków Zgodna z PN-EN 1451-1 ,2018-02
, pkt. 10

Szczelność badania powietrzem : brak przecieków Zgodna z PN-EN 1451-1.2018-02
, pkt. 10

Odporność na cykliczne działan ie podwyższonej temperatu ry:
spełnia

Zgodna z PN-EN 1 451 -1 :201 8-02
. okt. 10

Szcze lność połączeń z e lastomerowym pie rścien iem
uszczelniającym

Tylko dla obszaru zastosowania
BD
Zgodna z PN-EN 1451-1:2018-02
, pkt. ,l0

9. WłaŚciwości uzytkowe określonego powyzej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt, 8

deklarowanymi właściwościami uzytkowymi, Niniejsza krajowa deklaracja właściwości uzytkowych

WYdana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2OO4r, o wyrobach budowlanych, na wyłączną
odpowiedzialnośc prod ucenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

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

, [,El,\i,bi
- (podpis)

Malewo 02.01.2023r.
( miejsce i data wydania)
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