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PRODUCENT SYSTEMOW RUROWrCH
PL 98-100 Łask, ul. Zeromskiego 66
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KRAJowA DEKLARACJA włłś crwo ś cr u ży rrowycH
nr l3-Il20l7

l. Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rury trzonowe korugowane jedno i dwuścienne PP DN315 DN 400 DN 425 i DN 600.

O znaczenie typu wyrobu budowlanego :

WRTPP

3. zamterzone zastosowanie lub zastosowania:
Rury trzonowe korugowane jedno i dwuścienne PP DN 315 DN 400 DN 425 i DN 600
przeznaczone są do stosowania jako trzony studzienek kanalizacyjnych niewłazowych
do budowy sieci kanalizacyjnych zewnętrznych, do bezciśnieniowego transportu
ścieków i wód opadowych. Mogą być stosowane w pasie drogowym, w jezdni ipoza

jezdnią.

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

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

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

Kraj owa specyfi kacj a techniczna:
7a, Polska Norma wyrobu:
PN-EN 13598-2:2020-1l

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

7b. Ikajowa ocena techniczna:
Nie dotyczy
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Jednostka oceny technicznej /Kraj owa j ednostka oceny techr}icznej :

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:

Nie dotyczy

8. Deklarow'ane właściwości użytkowe:

9. Właściwości uzytkowe określonego powyzej wyrobu są zgodne z wszystkimr
wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościapri uzytkowymi. Niniejsza krajowa

dóklaracja właściwości uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia l6 kwietnia

żO04 r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a)

Łask2210212022

,ffi,,ę1fiR,zffifuo.Jliltlu;!

Andrze| Gfgorzew*l
l...............

(podilis)

Zasadniczę charakterystyki
wyrobu budowlanego dla

zam ierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowanę właściwości uzytkowe Uwagi

właściwości matęriału Zgodne z PN-EN 13598-2:2020-11
W oparciu o deklarację/certyfikat
producenta matęriału

Wygląd zewnętrzny Zgodtty z PN-EN 13598-2:2020-11

Barwa Zgodna z PN-EN 13598-2:20ż0-11 Pomarańczowo-brązowa lub czarna

Cechy geometrycznę Zgodne z PN-EN 13598,2:2020-11
Wymiary nominalnę: DN3 15 DN400,
DN425, DN600

właściwości męchaniczne
Sztywność obwodowa:
> SN 2 kN/m'
zgodna z PN-EN 13598,2:2020,11

Właściwości uzytkowe
Szczelność połączeń:
zgodna z PN-EN 13598-2:2020-11

Szczelne

cechowanie Zgodne z PN-EN 13598-2:2020-11

przvdatność do stosowania Zgodna z PN-EN 13598-2:2020-1]

Op inia Tęchniczna doty cząca
warunków stosowania na terenach
objętych wpływami eksploatacji
górniczej, wydana w dniu 21 .09.06

przez Głowny Instytut Górnictwa w
I(atowicach

(miejsce i data wydania)
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