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1. Nazwa inantahandlowa wyrobu budowlanego:
Rury i kształtki z polietylenu (PE) do rurociągów ciśnieniowych do wody
DN/OD 16 _ DN/OD 400

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
PE 80 sDRll, sDR13,6, sDR17,6, sDRjll, sDR:l6, sDR33
PE 100 sDRll, sDR13,6, sDR17, sDRizl, sDRijz6, sDR33

3. zatieruone zastosowanie lub zastosowania:
Rury i kształtki z PE 80 i PE 100 przeznaczone §ą do instalacji i sieci wodociągowych,
do transpońu wody zimnej o temp. max. 40 oC.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
InstalPlast Łask spółka z o o spólka komandytowa
ul. Wróblewskiego t9l20, 93-578 Łódź
ZakNad p rodukryj ny : ul. Żeromskie go 66, 98- 1 00 Łask

5. Nazwa i adres siedziby upowżnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie dotycry

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

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN 12201-2+Alz2013 - System pnewodów rurowych ztworzyw sztucznych do
pnesyłania wody PolieĘlen PE (Rury).
PN-EN 12201-3+A1:2013 - System przewodów rurołvy'ch ztworzyw sztucznych do
przesyłania wody Polietylen PE (Ksztaltki).

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 doĘczy

Jednostka oceny technicznej /Kraj owa j ednostka oceny technicznej :

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

8. Deklarowane właściwości uZytkowe:

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami uzytkowymi. Niniejsza krajowa

Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla

zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane właściwości użrytkowe Uwagi

właściwości materiału
W oparciu o deklarację/ceĘfikat
producenta materiafu

Zgodne z PN-EN 12201 -2+ Al :2013 -l2

Wpływ na jakość wody
Brak sz.kodliwego oddziaĘwania na jakość
wody pitnej

Atest Higieniczny B-BK- 60210 -0066 l2l
wydany prznzNIZP -PZH

Wygląd zewnętrzny
Powierzchnie zewnęfrzne i wewnętme
gładkie bez zarysowań i wgłębień, Końce
obcięte prostopadle do osi.

Zgodny z PN-EN 1220 l -2+ A1 :20 13 -l2

Barwa
Niebieskie lub czarne z niebieskimi
paskami wzdłużnymi Zgodny z PN-EN l2201-2+Al:20l3-12

Cechy geometryczne Zakles średnic: 16 - 400 mm Zgodny z PN-EN 12207-2+Al:2013-12

Właściwości ftzycme

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia:
zgodny z PN-EN 12201-2+Al:2013-12

Czas indukcji utleniania(200'C): ż 20 min
zgodny z PN-EN l2201-2+Al.,20l3-12

Skurcz wzdhlżny: <3Yo

zgodny z PN-EN 12201-2+A1:2013-|2

Maściwości mechaniczne

Wytrzymałość na ciśnienie wewnęfrzne:
zgodna z PN-EN l2201-2+Al:20l3-
12(rury),
zgodna z PN-EN l2201-3+A|:20l3-
05(ksźałtki)

Wydłużenie przy zerwaniu:> 3500ń
zgodny z PN-EN 12201-2+AI:2013-12

cechowanie Trwałe i czytelne Zgodne z PN-EN |2201-2+Al:2013,12

Przydatność do stosowania Zgodna z PN-EN 12201 -2+ Al :20 13 -l2

Opinia Technicma nr 301/10 z dnia
30,12.2010 r dotycząca stosowania na
rur polieĘlenowych na terenach
oUjętych wpływami eksploatacji
górniczej wydana przez GIG w
katowicach

KDWU 07l20n żn



11
]

lnstolPIosttoslr@
pRoDUcENr systenłóW RuRowycH
PL 98_100 Łask. ul. 66

deklaracja właściwości uzytkowych wydana zostaje zgodrrie z ustawą z dńa 16 kwietnia
2004t o wyrobach budowlanych na wyłączrrą odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a)

Łłsk21.04.202l

(miejsce i data wydania)
korekta KDWU z dn 8.06.2018

(podpis)
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