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1.

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
nr 1l-|l2021

Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rury i kształtki drenarskie karbowane jednowarstwowe z'polietylenu (PE)

Oz-naczęńe typu wyrobu budowlanego :

RDREN PE

3. Zamietzone zastosowanie lub zastosowania:
Rury drenarskie sąprzełznaczone do instalacji drenażowych. Mogą być stosowane do
odwadniania podziemnych elementów konstrukryjnych obiektów budowlanych,
inżrynierii komunikacyjnejn tras przewodów instalacyjnych w ziemioraz melioracji.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
Instalplast Łask spólką z o o spólka komandytowa
ul. Wróblewskiego l9l20, 93-578 Łódź
Zaklad pro dukcyj ny : ul. Żerom skie go 66, 98- 1 00 Łask

5. Nazwa i adres siedziby upowźnionego przedstawiciela, o ilę został ustanowiony:
Nie doĘcry

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użrytkowych:
System 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
Krajowa Ocena Techniczna Nr IBDiM-KOT-2020/0584 wydanie 1. Rury i kształtki z
polipropylenu (PP) i polieĘlenu €E) do przepustów, osłony pnewodów i kabli oraz
sieci drenażowej rvyd 26.10.2020
Aprobata Techniczna IK nrATl07-2016-0340-00 R,rry i kształtki z polipropylenu (PP)
polieĘlenu (PE) do sieci odwodnieniowych wyd. 16.11.2016

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratóriów i numer akredytacji:
Nie dotycry

7b. Krajowa ocena techniczna:
Nie dotycry

Jednostka oceny technicznej/IGaj owa j ednostka oceny technicznej :

Nie dotycry
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Nazwa kredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą zdnia 16 kwidtnia 2004 r o wyrobach
budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a)

l nstOlPl OSt Łnpko rp, r o.o. Ęt!
98-1OO Łask, ul, Żeromsklego 66

siedziba: 93-578 Łódź
ul. Wóblewskiego 19 lok. 20
HEGON 731514552 NlP 831-15-27-535

Łask 18.01.202l

(miejsce i data wydania)
korekta KDWU z dn. l8.0t,202l

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla

zamier zonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

Właściwości pierścieni
uszczelniających Zgodne z KOT nr IBDiM-KOT-2020|0584

W oparciu o Deklmację Właściwości
Uftkowych producenta pierścieni
uszczelniających

Wygląd zewnętrzny Zgodny z KOT nr IBDiM-KOT-2020|0584

Błwa Zgodna z KOT nr IBDiM-KOT:}I}D 10584

Cechy geomewca7e Zgodne z KOT nr IBDiM_KOT-202010584

ZaVł es wymiarów nominalnych
DN/OD: 50 mm, 80 mm i ll0 mm
DNAD: l50 mm, 200 mm, 250 mm,
300 mm, 400 mm

Właściwości flzycme Masowy wskazrik szybkości płynięcia:
zgodny z KOT nr IBDiM_KOT-2020|0584

właściwości mechaniczre

Szłwność obwodowa:
SN >2 kN/m2dla rur klasy SN 2
SN ż4 kN/m2dla rur klasy SN 4
SN ł8 kN/m2dla rur klasy SN 8

SN >12 kN/m2dla rur klasy SN 12
zgodna z KOT nr IBDiM-KOT-2020|0584

Udarność w temperaturze 0oC
(metoda spadającego ciężarka\: TIR < 1 0%
zgodna z KOT nr IBDiM-KOT-202010584

cechowanie Zgodne z KOT nr IBDiM-KOT-2020|0584

(podpis)
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