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zinlegrowany system zarządzania

A

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCWOŚC| UŻYTKOVVYCH

N146/1

1, Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rurydo wody PE100: DN16,DN25, DN32,

DN40, DN50, DN63,DN75, DN90, DN110, DN125, DN140, DN160- 800mm

2. oznaczenie typu Wyrobu budowlanego:
K|asa materiału: PE100:

_ sDRll-PN16;
- sDR13,6-PN12,5;
- sDR17_PN10

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do pżesyłania Wody pżeznaczonej do spożycia
pfzez ludzi, przesyłania Wody przed jej uzdatnieniem oraz do wody przeznaczonej do innych
celów.

4, Nazwa iadres siedziby producenta oraz miejsce produkcji Wyrobu: Kaczmarek Malewo społka
jawna, Malewo ,l,63-800 Gostyń, zakład Piaski.

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

6, Krajowy system zastosowany do oceny iWeryfikacji stałości Właściwości użytkowych: 4

7. KĘowa specyfikacja techniczna:

7a, Polska Norma Wyrobu: PN-EN 12201_2+41|2013-12 systemy przewodów rurowych
z twożW sztucznych do przesyłania Wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej
i sanitarnej,Polietylen (PE) czę§ć 2: Rury

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytac.Ji i numer krajowego certyflkatu lub
nazwa akredytowanego laboratorium/laboratorióW i numer akredytacji:

7b. Kra.jowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny techniczne.i/ Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowane.j jednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane Właściwości użytkowe:

zasadnicze cha.akterystyki
Wyrobu budowlanego

dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań

Deklarowane Właściwości użytkowe UWagi

właściwości materiału

Gęstość: p ż930kg/m' W oparciu o deklarację/
ceńfikat producenta
mateliału

oIT>2Omin

MFR 02ł,4qll0min

Wygląd zewnętż ny
Powiezchnia zew, i WeW, rur gładka, bez zarysowań,
Wgłębień, Końce rur obcięte róWno i prostopadle do ich osi,

Wpływ na jakość Wody
Mogą być stosowane W instalacjach służących do przesyłania
zimnejWody pzeznaczonej do spożycia pżez ludzi oraz Wody
ne Dotrżebv oosDodarcże

Posiada atest NlzP-PzH
HKIW lo837l01 12013 ważny
do 20.12.2018r.

cechy geometryczne zgodne z oznakowaniem na Wyrobie
Tolerancje zgodne z PN-EN
1 2201 + A1 :20'l 3-2, pkt 6,2
Tablica 1, okt 6.3 Tablica 2

właściwości mechaniczne Wytzymałość hydrostatyczna: brak jakjegokolwiek
uszkodzenia

Warunki badania zgodne
z PN-EN 12201+A1:2013-2,
okl7 .2
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Wydłużenie p.zy zelwaniu| > 350%
Warunki badania zgodne
z PN_EN 1220,1+A'l:201 3_2,
pkt 7 .2

Właścawości fizyczne lMasowy Wskaźnik szybkości plynięcia (MFR)
MFR : zmiana t20% W stosunku do materiału użytego do
produkciirurv

Warunki badania zgodne
z PN-EN 12201+A1 :20,13-2,
pkl7 .2

olT > 20 minut

Skurcz Wzdlużny: 6 ś3% Warunki badania zgodn9
z PN_EN 12201+A1:2013-2,
pkt 7.2
Tylko dla grubości ścianki
ś16mm

Prżydatność do stosowania Pźydatność do stosowania dla połącżeń doczołowych Dla ś.ednicy DN > 75

9. właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu sązgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt. 8

deklarowanymi właściwościami użytkowymi, Ninie]sza kąowa deklaracja właściwości użytkowych

Wydana zostaje zgodnie z ustawąz dnia 16 kwietnia 2004r, o Wyrobach budowlanych, na wyłączną
odpoWiedzialnośó producenta.

W imieniu producenta podpisałGa):

mgr inż, Paweł Szymczak- kierownik działu kontroli
( imię i nażWisko oraz stano\łisko)

Malewo 02.0,1 .2018r
( miejsce idata Wydania)

Kaczmarek },{alewo sŃka
{13) łłalewo 1 , ó3-800 Gostń

tel,65 575 86 o0,fax65 572 35 30

NlP 69&1&?6386, Rąon 02191141t
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