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InstalP|ast Łask Sp. z o.o., 98-100 ŁasĘ ul. Żeromskiego 66
InstalPlast Łask Sp. z o.o., 98-100 ŁasĘ ul. Żeromskiego 6ó

Rury i kształtki o ściance strukturalnej z polipropylenu (pp) o nazrvie Incor
Sztywnośćobwodowa sN4, sN8 i SN12, typ B (średnice DNflD 150, 200, 250,300,
400, 500,600;,800 i 1000)

Rury i kształtki o ściance strukturalnej z polipropylenu (PP) o nazwie InCor,
i sztywności obwodowej SN4, SN8 i SN12 są przeznaczone do stosowania
w systemach podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji poza
konstrukcjami budowli (symbol obszaru zastosowania ,rU").
Mogą być również stosowane na terenach górniczych w zakresie i na warunkach
określonych w:

_ opinii technicznej z dnia 14.02.2006r., wydanej przez GIG w Katowicach
_ opinii technicznej Nr 328/11 z dnia 04.10.2012r., wydanej przez GIG
w katowicach

Rury i ksztaftki sN4, sN8 mogą być stosowane dodatkowo w budownictwie

-

w inżynierii komunikacyjnej (symbol obszaru zastosowaniż ,rD") na warunkach
określonych w:

_ Rekomendacji Technicznej IBDiM Nr
0ó.03.2017r,

t8]

SpBrNlłwytrłłcaNn
ornpśLotIE w:

- PN-EN

RTl20l2_02_0095, _,

13476-3+A1:2009 ,,Systemy przewodów rurowych

ważnej do

z

twortyw

(dotyczy rur o sźywnościobwodowej SN4 i SN8)

Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-8981l20l2, ważnej do 1ó.08.2017r.,
(dotyczy rur o sztywnościobwodowej SN12)
t91 Dokonano oceny zgodności według Systemu 4 zgodnie z Rozforządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 11 sierpnia zooł r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnościwyrobów budowlanych oraz sPosobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.204l)wrazzpóźn.zm.
wymagania tYch
[10] Niniejsry certyfikat jest ważny, dopóki ważne są ww. specyfikacje techniczne, wyrób spełnia
produkcji
a także sYstem
specyfikacji oraz nie uległy istotnym zmianom: wyrób, warunki i miejsce
zakładowej kontroli produkcj i.
[1l] Niniejszy certyfikat zastępuje i unieważnia z dniem 18.11.2013r. certyfikat nr GIGIDWllll2

-

z dnia 11.01.2013r.
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