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KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UZYTKOWYCH
nr 19-112017

1. Nazwa ińazwahandlowa wyrobu budowlanego:
Rury z polietylenu HDPE 100 RC do sieci kanalizacji ciśnieniowej.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
WRKTPERC

3. zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Rury HDPE 100 RC przeznaczone są do instalacji i sieci kanalizacyjnych
ciśnieniowych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
InstalPlast Łask spółka z o o spółka komandytowa
ul. Wróblewskiego l9l20, 93-578 Łódź
Zaklad produkcyjny: ul. Żeromskiego 66,98-100 Łask

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

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

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
PN-EN l2201-2+Alz2013 - System przewodów rurowych z t,worzyw sztucznych do
przesyłania wody Polietylen PE (Rury) - PKN w Warszawie.

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numerakredytacji i numer krajowego
certyfi katu lub nazwa akredYowanego laboratorium/laboratoriów i numęr akredytacj i :

Nie doĘczy

7b. Krajowa ocena techniczna:
Nie doĘczy

Jedno stka o ceny techni cznej /Kraj owa j edno stka oceny technicznej :

Nie doĘczy

Nazwa kredYowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Opinia Techniczna nr 330/09 doĘcząca możliwości stosowania rur polietylenolyych
PE100 RC na terenach górniczych.
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8. Deklarowane właściwości uzytkowe:

9. Właściwości uzytkowe okręślonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimr
wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 r o wyrobach budowlanych na wył,ącznąodpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a)

Łask 17.05.2022
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Zasadnicze charakterystyki
wl,robu budowlanego dla

zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

właściwości materiału Zgodne z PN-EN 12201-2+Al:2013-12
W oparciu o deklarację/certyfikat
producenta matęriału

Wygląd zewnętrzny Zgodny z PN-EN lż201-2+Al:ż013-12

Barwa Zgodna z PN-EN 1220l-ż+Al:20l3-12 Niebieskie z brązowym paskiem
zewnątrz

Cechy geometryczne Zgodne z PN-EN 12201-2+Al:2013-12 Zakłes średnic: 32 - 90 mm

Właściwości ftzyczne

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia:
zgodny z PN-EN l2201-2+Al:20l3-12

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

Skurcz wzdłużrry: <3Yo
zgodny z PN-EN l2201-2+Al:20l3-12

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne:
zgodna z PN_EN 12201-2+Al:2013-12

Wydłużenie przy zerwaniu: > 350%
zgodny z PN-EN 12201-2+A1:2013-12

cechowanie Zgodne z PN-EN 1220|-2+A|:20|3-|2

Przydatność do stosowania
...; i-i:

Zgodna z PN-EN 12201-2+A1:2013-12

Opinia Techniczna nr 330/09
doĘ cząca mozliwości stosowania rur
polietylenowych PEl00 RC na
terenach górniczych

(miejsce i data wydania) (podpis)
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