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KRAJOWA DEKLARACJA WłłŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
nr 22-2l20t7

l, Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rury polietylenowe jednowarstwowe i dwuwarstwowe z polietylenu klasy PE100 i
PEIOORC przeznaczone do przesyłania paliw gazowych.

2. Oznaczęnie typu wyrobu budowlanego:

a. INP-GAZ-PEI0D
Rury jednowarstwowe: DN25 - 400
Szereg wymiarowy: SDRll , SDR,17

b. INP-GAZ_PEIOORC
R.rry jednowarstwowe: DN25-75
Rury dwuwarstwowe: DN25 - 400
Szereg wymiarowy: SDRll, SDR,17 i SDR17,6

3. zamjętzone zastosowanie lub zastosowania:
Polietylenowe rury jednowarstwowe z materiału PE100 są przeznaczone do
przesyłania paliw gazowych
PolieĘlenow€ rury jednowarstwowe i dwuwarstwowe zmaterialu PElOORC
Przeznaczone §ą do rozprowadzania paliw gazowych, do zasilania systemów
ogrzewania l chlodzenia w budynkach z zewnętrznego zbiornika magazynowego
lub końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci, do wlotu do urządzeń do ogrzewania /
chłodzenia w budynku, stosowane są do budowy, remontów i rekonstrukcji sieci
gazowYch z zastosowaniem alternatywnych metod układania oraz do budowy,
remontów i rekonstrukcji sieci gazowych w zakresie w zakresie średniego ciśnienia,
do końcowej stacji redukcji, z zastosowaniem alternatywnych metod układania o MOP
do 0,5 MPa.

4, Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
InstalPlast Łask spółka z o o spółka komandytowa
ul. Wróblewskiego 19120,93-578 Łódź
Zal<lad produkcyjny: uI. Żeromskiego 66,98-100 Łask

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

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
Wymagany: SYSTEM 3
W trybie dobrowolnym: SYSTEM 1
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7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN_EN l555-2:202i _ System przewodów rurowych ztworzyw sztucznych do

przesyłania paliw gazowych, Polietylen PE ( Rury) _ PKN w Warszawie.

7b. Krajowa Ocena Techniczna:
INiG-PIB-KOT-2019 / 0018 wyd. 1 Polietylenowe rury
jednowarstwowe pE100_RC i dwuwarstwowe PE100-RC o warstwach PołączonYch
ko reks truzyj nie, przeznaczo n e d o rozp rowa d zania p aliw gaz owych.

7c. Rekomendacja Technoczna
RT INiG-PIB 003 l2019 wyd.l PolieĘlenowe rury
jednowarstwowe PE100-RC i dwuwarstwowe PE100-RC o warstwach PołączonYch
ko rekstruzyj nie, przeznaczon e d o rozp rowa d zania p aliw gazowych.

Nazwa at<redytowanej jednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego

certyfikatu t,rU narwa utredytowanego laboratorium/lńoratoriów jednostki certYfikującej,

numer akredYacji i numer certyfikatu:
Instytut Naity i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie. Nr akredYtacji

AC010, Certyfikat Zgodności nr 18ll7 z dn. L4.09.2017

CerĘfikat bezpieczeństwa nr 27 l 14 z dn.l,4.09.2017

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Z as adnic zę charakterystyki
wyrobu budowlanego dla

zamier zone go zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

właściwości materiału
Zgodne z IniG-PIB-KOT-20 19/00 1 8 wyd. 1

oraz PN-EN 1555-2:202l
W oparciu o deklarację/certyfikat
producenta matęriału

Wygląd zęwnętrzny
Zgodny z IniG-PIB-KOT-20 l9100 l 8 wyd. 1

oraz PN-EN 1555-2:2021

Barwa
Zgodla z IniG-PIB-KOT-20 l 9/00 1 8 wyd. 1

oraz PN-EN 1555,2:2021 '

Jednowarstwowę: PE l00 - zółty:

PE 100 RC -pomarańczowy

Dwuwarstwowe PElO0RC:
Warstwa wewnętrzna - czaIr]y)

warstwa zewnętrzna - pomarańczowy

Cechy geometryczne
Zgodne z IniG-PIB-I(OT-20 19/00 1 8 wyd. l

oraz PN-EN 1555-2:202l

zawęs średnic:
PEl00 - rury jednowarstwowe 25-

400 mm
PEl00 RC - rury jednowarstwowę:

25 -75 mm
PEl00 RC- rury dwuwarstwowe: 25

- 400 mm,

Właściwości flzyczne Masowy wskaźnik szybkości płynięcia:
zgodny z PN-EN 1555-2:20żI

Czas indukcji utleniania(200"C): > 20 min
zgodny z PN-EN 1555,2:202I
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Skurcz wzdłużny: < 3%ó

zgodny z PN-EN 1555-2:2021

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na ciśnienię węwnętrzne:
zgodna z PN-EN 1555-2:202l

Wydłużenie przy zerwaniu:> 3500ń
zgodny z PN-EN 1555-2:202l

Odpomość na naciski punktowe
(metoda INiG):
zgodna z IniG-PIB-KOT-20 l9100 l 8 wyd. l

cechowanie
zgodne z IniG-PIB-KO]:20 l 9/00l 8 wyd. 1

oraz PN-EN 1555-2:202),

Przydatność do stosowania
zgodna z IniG-PIB-KOT-20 l 9/00 l 8 wyd, 1

oraz PN-EN 1555-2:2021

Certyfikat Zgodności nr l8l1'7 z dnia
14.09.2017 wydany przez INiG w
Krakowie

Ceńyfikat bezpieczeństwanr 27/14 z
dnia 14.09.2017 wydany przez INiG
w krakowie

9. Właściwości uzytkowe okręślonego powyzej wyrobu są zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami uzy,tkowymi, Niniejsza krajowa
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 r o wyrobach budowlanych na Włączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a)
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