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Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rury i lazĘłtki ciśnieniowe z PYC-U do przesylania wody pitnej qraz do
ciśnieniowęo odwadniania i kanalizacji, DN/OD 90, l10, 160,225,31§,400, §00

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Rury ciśnieniowe z PVC-U PN 6
Rury ciśnioniowe z PVC-U PN 8
Rury l k§ztałtki ciśnieniowe z PYC-U PN 10
Rury i kształtki ciśnieniowe z PVC-U PN l2,5

zamięrzanę zastosowanie lub zastosowania:
Rury i kształtki z niezmiękczonego poli(chlorku winyĘ (PVC-U) plrzgnnagzone są do
przesylu pod ciśnieniem wody zimnej o temperntuno do 20oC służącej do koncumpcji
i celów ogólnych

Nazwa i adres siedziby produoonta oraz miejsce produkcji wyrobu:
InstalPlast Łask spólkaz o o spólka komandytowa
ul. Wróblewskiego t9 l20, 93-57 8 Łódź
Zaktad produkcyjny: uL Żeromskiego 66,98-100 Łask

Nazwa i adręs siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:
Nie doĘczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:
§ysten 4

Krajowa specyfikacj a tęchniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: .

PN.EN I§O 1452-2:2010 '
PN-EN I§O 1452-3:2011
§ystemy przewodów rurowych ztwotzyw sztucznych do przesyłania wody i do
ciśnieniowego odwadniania i kanalizacji uklrdanej pod zlęmlą i nad ziemią -
nieplasĘrlikownny poli(chlorekwinylu) (PVC-U) - Część 2l Rury; Czę§ć 3 Kształtki

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

7b. Krajowa opena techniczna:
Nie dotyczy
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Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicmej :

Nie dotyczy
Naara kredytowarrej jednostki ceńyfftującej, numer akredyacji i numer certyfikatu:
Nie doĘczy

8. Deklarowane właściwości utytkowe:

Zasńniczłchmakterystyki
wyrobu budowlanego dla

zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Dekloowane właściwości użytkowe Uwagi

właściwości materiafu
lil/ oparciu o deklarację/certyfi kat
produ§ents m8teriahi

Zgodne z PN-EN t§O 1452-2:20 10 (rury)
Zgodne z PN-EN ISO 1452-3:201l
(ksaahki)

Właściwości pierścieni
uszczelniających

W oparciu o Deklarację Właściwości
Użytkowych producenta pierścieni
uszczelnĘących

Zgodne z PN-EN ISO 1452ł:20l0

WŃw na jakość wody
Bez szkbdliwego oddziaływania na jakość
wody pihej

Atest Higieniczny B-BK-602l0-00ffi nl
wydanyprzezNlZP -PZH w
warszawie

Wygląd żęvilnętrmy
Powierzchnle gładkie bez wtąceń i porów.
Odcinki rur odcięte równo i prostopadle do
osi.

Zgodny z PN-BN ISO 1452-22010

Banła §zma w przybl. RAL7011 jednolita Zgodaa z PN-EN ISO 1452-2:2010

Cechy geometrycane

DN 90 sDRl?, §DR2l, sDR33
DN 1l0 §DR21, §DR26, §DR4l
DN 160 §DR2l, sDR26, sDR4l
DN225 §DR2l, sDR26, sDR41
DN 3 15 sDRzl, sDR26, sDR41
DN400 sDR21, sDR26, sDR4l
DN 500 sDR2l, sDR26, sDR4l

Zakres toleracji zgodny PN-EN I§O
l452-2:20l0

Właśoiwości fizyczrre

Skurcz wzdłurrry: ś5%
zgodny z PN-EN I§O 1452-2:2010

Odportrość na dińlorometan; brak
oddziaływania
zgodna zPN-EN I§O 1452-2:2010

Temperatua mię}nienia wedfug Vicata
(vsT): ż 80oc
zgodna z PN-EN I§O 1452-2:2010

właściwości mechanicme

Brak jakichkolwiek uszkodzeń
mechanicznych

Udarność w temporaturze OoC
(metoda spadającego ciężarka)r TIR ś
10%
zpodna z PN-EN I§O 1452-2:2010

Brak odksaałceń, wybrzuszeĄ pęknięć

Wylrzymałość na clśnionię wervnętrzne:
zgodna z PN-BN I§O 1452-2:2010 (rury)
zgodna z PN-BN I§O 1452-3:201l
(ksaałtki)
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cochowanie Tnvałe iezytęlne Zgodne z PN-EN ISO 1452-2:2010

Prydatność do stosowania
Zgodne z PN-EN I§O 1452ź:2010 (rury)
Zgodne z PN_EN ISO 1452-3:20ll
(l§ztałtki)

Opinia Tecbni cznia z dtla 21.06,2012 r.

dotycząca spehienia waruŃów
slosowania na terenach gómicrych,
wydanaprzcz GIG w Katowicach

9. Waściwości tźytkowe określonego powyżej wyrobu ą zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pla. 8 deklarowanymi właściwościami uzytkowyrri, Niniejsza laajowa
deklaraCja właściwości rżytkovrych wydana zoĘie zgodnio z ustaw4 z dnia l6 kwietnia
2004 r o wyrobach budowlanych na wyłączrrą odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a)

Łask21,.04.202l

(miejsce i data wydania)
korekta KDWIJ z dnia 1 8.09.201 8
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