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KRAJOWA DEKLARACJA WŁASCIWOSCI UZYTKOWYCH
nr 06-2 l 2017

Nazwa inarwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rury i ksztaltki ciśnieniowe z PVC-U do przesyłania wody pitnej oraz do
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji, DN/OD 90, 110, t60,225,315,400,500

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego :

Rury ciśnieniowe z PVC-U PN 6
Rury ciśnieniowe z PVC-U PN 8
Rury i kształtki ciśnieniowe z PVC-U PN 10
Rury i ksztaltki ciśnieniowe z PVC-U PN 12,5

zamiętzone zastosowanie lub zastosowania:
Rury i kształtki z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) ptzeznac:zone są do
przesyłu pod ciśnieniem wody zimnej o temperaturze do 20oC slużącej do konsumpcji
i celów ogólnych

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce prodŃcji wyrobu:
InstalPlast Łask spółka z o o spólka komandytowa
ul. Wróblewskiego 19120, 93-578 Łódź
ZakNad produkcyj ny : ul. Żeromskie go 66, 98-1 00 Łask

Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotycry

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości uzytkowych:
System 4

Kraj owa specyfi kacj a techniczna :

7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN ISO 1452-2z2010 '
PN-EN ISO 1452-3z2011
Systemy przewodów rurorvych zhłorzyw sztucznych do przesyłania wody i do
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji ukladanej pod ziemią i nad ziemią
nieplasffikowany poli(chlorekwinylu) (PVC_U) -Część2: Rury; Częśó 3 Kształtki

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

7b. Krajowa ocena techniczna:
Nie dotyczy
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Jednostka oceny technicznej/Kraj owa j ednostka oceny technicznej :

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

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakrcrystyki
wyrobu budowlanego dla

zarnier zone go zasto sowania
lub zastosowń

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

właściwości materiafu
W oparciu o deklarację/ceĘfikat
producenta materiału

Zgodne z PN-EN ISO 1452-2:2010 (rury)
Zgodne z PN-EN ISO 1452-3 :201 l
(kształtki)

Właściwości pierścieni
uszczelniających

W oparciu o Deklarację Właściwości
Użytkowych producenta pierścieni
uszczelniających

Zgodne z PN-EN ISO 1452-2:2010

Wpłw na jakość wody Bez szkbdliwego oddziaĘwania na jakość
wody pitnej

Atest Higieniczny B-BK-60210-0067 l21

wydany przezNIZP -PZHw
warszawie

Wygląd zewnętrzny
Powierzchnie gładkie bez wtrąceń i porów.
OdciŃi rur odcięte równo i prostopadle do
osi.

Zgodny z PN-EN ISO 1452-2:2010

Barwa Szara w przybl. RAL7OI1jednolita Zgodna z PN-EN ISO 1452-2:2010

Cechy geometrycme

DN 90 sDRl
DN ll0 sDR2
DN 160 SDR2
DN 225 sDR2
DN315 sDR2
DN400 sDR2
DN 500 sDR2

,, sDR2l, sDR33
, sDR26, sDR4l
, sDR26, sDR41
, SDR26, sDR4l
, sDR26, SDR41
, sDR26, sDR4l
. sDR26. sDR4l

Zakłes toleracji zgodny PN-EN ISO
1452-2:20l0

Właściwości ftzycme

Skurcz wzdłużmy: <5o/o

zgodny z PN_EN ISO 1452-2:2010

Odpomość na dichlorometan: brak
oddziaływania
zgodnaz PN-EN ISO 1452-2:2010

Temperatura mięknienia według Vicata
(VST): > 80oC
zgodna z PN-EN ISO 1452-2:2010

właściwości mechaniczne

Brak jakichkolwiek uszkodzeń
mechanicznych

Udarność w temperaturze OoC
(metoda spadającego ciężarka): TIR <

l0oń
z,sodna z PN-EN ISO 1452-2:.2O1O

Brak odksźałceń, wybrzuszeń, pęknięć

Wytra7małość na ciśnienie wewnętrzne:
zgodna z PN-EN ISO 1452-2:2010 (rury)
zgodna z PN-EN ISO 1452-3:20ll
(ksźałtki)
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9. Właściwości uZytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użrytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja włŃciwości użytkowych wydana zoĘe zgodnie z ustawą z dńa 16 kwietnia
2004 t o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a)

Łask2I.04.202l

(miejsce i data wydania)
korekta KDWU z dnia l 8.09.201 8

cechowanie Trwałe i czytelne Zgodne z PN-EN ISO 1452-2:2010

Przydatność do stosowania
Zgodne z PN_EN ISO 1452-2:2010 (rury)
Zgodne z PN-EN I§O 1452-3 :20l l
(ksźałtki)

Opinia Techniczna z dnia 21.06.20 12 r.

doĘ cąca spełrienia waruŃów
stosowania na terenach górniczych,
wydana prz.ezGlG w Kątowicach
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Zgodne ż PN-EN I§O 1452-2:2010 (rrrr])
Z§odne z PN-EN I§O l452-3.2afi (ksaałfti)

,Zgodne z PN-EN ISO tłSZ-ZlnOtO
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