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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWIŚCI UZYTKOWYCH
nr 15-2 l2017

l. Nazwa inazv,la handlowa wyrobu budowlanego:
Rury z polietylenu HDPE 100 RC do rurociągów ciśnieniowych do wody

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
RCWPE1O0RC

3. załrierzone zastosowanie lub zastosowania:
Rury warstwowe HDPE 100 RC przeznac;zone są do budowy sieci wodociągowych
oraz kanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i tłocznej, ukladanych w gruncie
rodzimym bez stosowania obsypki i podsypki metodami tradycyjnymi i
wąskowykopowymi. Mogą być stosowane również do budowy i renowacji
rurociągów wodociągorvych i kanalżaryjnych metodami bezwykopowymi z
zastosowaniem techniki przewieńu sterowanego.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
InstalPlast Łask spółka z o o spólka komandytowa
ul. Wróblewskiego 19120, 93-578 Łódź
Zal<ład p rodukcyj ny : ul. Żeromskie go 66, 98- 1 00 Łask

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie doĘcry

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

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. PN-EN 12201-2z2011+A1:2013 Systemy przewodów rurorvych z tworyw
sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i
sanitarnej. ,

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

7b. Krajowa ocena techniczna:
ITB-KOT-2017 10271 wydanie 1 z dnia 23 listopada 20t7.
Rury warstwowe RW PE/PE 100 RC do budowy sieci wodociągowych i
kanalizaryjnych
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PL 98-100 Łask, ul,

Jednostka oceny technicznejAkaj owa j ednostka oceny technicznej :

Instytut Techniki Budowlanej Warszawa ul.Filtrowa 1

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

8. Deklarowane właściwości uzytkowe:

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami uży,tkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja właściwości uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność

Łask21.04.202l

Zasńnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla

zamierznne go zastosowania
lub zastosowń

Deklarowane właściwości uĄltkowe Uwagi

właściwości materiału Zgodne z ITB -KOT-20 17 l 027 l wy d. l W oparciu o deklarację/certyfikat
producenta materiału

Wpływ na jakość wody Zgodne z ITB-KOT-20l71027l wyd'l
Atest Higieniczny B-BK-602I0-
0066 12 1 wydany przez NIZP-
pzH w warszawie

Wygląd zewnęffzny Zgodne z ITB-KOT-20l7l027l wyd.l

Barwa Zgodne z ITB-KOT-2}I7l027l wyd.l
Niebieska zewnąbrz z wewnętrzną
warstwą w kolorze czarnym

Cechy geometryczne Zgodne z ITB-KOT-2U|7l02?l wyd,.l Zakres średnic: 25 - 400 mm

Właściwości ftzycane

Masowy wskażrik szybkości płynięcia:
zgo dny z ITB-KOT-2D l7 l 027 1 wy d,.l

Czas indukcji utleniania (200'C): ż 20 min
zgodny z ITB-KOT-2D|71027l wyd,,l

właściwości mechaniczne

Wytrąmałość na ciśnienie wewnętrzne:
zgodna z ITB-KOT_20l71027l wyd.l

Wydfużenie prry znrvv aniu: > 3 5 0%o

zgodne z ITB-KOT-2 0l7 1027 1 wyd,,l

cechowanie Zgodne z ITB-KOT-2 0 l7 l 027 1 wy d,. I

Przydatność do stosowania Zgodne z ITB-KOT-20l7/027l wyd.l
Opinia Techniczna nr 330/09 dot.
możliwości stosowania na terenach
górniczych

(miejsce i data wydania)

Andną
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