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InstoIPlostŁosk@
PRODUCENT SYSTEMOW RUROWYCH
PL 98_100 Łask, ul. Żeromskieqo 66

KRAJowA DEKLARACJA wrłścrwścr uzyTKowycH
nr 15-3 l 2017

1. Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Rury z polietylenu HDPE 100 RC do rurociągów ciśnieniowych do wody

2. Oznaczęnie typu wyrobu budowlanego:
RCWPE1O0RC

3. zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Rury warstwowe HDPE 100 RC przeznaczone są do budowy sieci wodociągowych
orazkanalizacji ciśnieniowej, podciśnieniowej i tłocznej, układanych w gruncie
rodzimym bez stosowania obsypki i podsypki metodami tradycyjnymi i
wąskowykopowymi. Mogą być stosowane również do budowy i renowacji
rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi z
zastosowaniem techniki pruewiertu sterowan€go.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
InstalPlast Łask spółka z o o spółka komandytowa
ul. Wróblewskiegó 19 l20, 93-578 Łódź
Zaklad produkcyjny; ul. Żeromskiego 66, 98-1 00 Łask

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

6. I&ajow} system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości uĄrtkowych:
4/

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

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

"
Nie dotycry

7b. Krajowa ocena techniczna:
ITB-KOf 

-201710271 
łvydanie2 z dnia}7 października 2022.

Rury warstwowe RW PE/PE 100 RC do budowy sieci wodociągorvych i
kanalizacyjnych

" . -'",,].
'.,"j'ilĘ,,,

j , .pS 
-

KDlvtJ 15/2017



,

lnstoIPIostŁoslł@
PRODUCENT SYSTEMOW RUROWt'CH
PL 98-100 Łask, ul. Żeromskiego 66

Jedno stka oceny technicznej /Kraj owa j edno stka oceny technicznej :

Instytut Techniki Budowlanej'Warszawa ul.Filtrowa l,

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

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

9. Właściwości uzy.tkowe określonego powyzej łvyrobu są zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja właściwości uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 r o wyrobach budowlanych na wyłącznąodpowiedzialnośó producenta.

Łask24.11.2022
AndrzeJ

(miejsce i data wydania)

Zas adnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla

zamier zone go zasto s owania
lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi

właściwości materiału Zgodne z ITB-KOT-20l7/0ż7l wyd.Z
W oparciu o deklarację/certyfikat
producenta materiału

Wpływ na jakość wody Zgodne z ITB-KOT-20l71027l wyd.Z

Atest Higieniczny B-BK-602 10-

00 66 12 l wydany przez NIZP-
pzH w warszawie

Wygląd zewnętrzny Zgodne z ITB-KOT-20I71027I wyd.Z

Barwa Zgodne z ITB-KOT-20l71027I wyd.Z
Nieb ieska zewnątr z z w ewtętr zną
warstwą w kolorze czamym

Cechy geometrycnrc Zgodne z ITB-KOT-20l71027l wyd.2 Zakres średnic: 25 - 400 mm

Właściwości ftzyczne

Masowy wskaźnik szybkości płynięcia:
zgodny z ITB-I(OT-20|71027l wyd.2

Czas indukcji utleniania (200"C): > 20 min
zgodny z ITB-KOT-2DI7 1027 1 wyd.2

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne:
zgodna z ITB-KOT-2 0 17 / 027 1 wy d.ż

ł
Wydłużenie przy zerwaniu:> 350%o

zgodne z ITB-KOT-20l71027I wyd.ż

cechowanie Zgodne z ITB-KOT-20171027I wyd.Z

Przydatność do stosowania Zgodne z ITB-KOT-20l7l0ż7I wyd.2
Opinia Techniczra nr 330/09 dot.
możliwości stosowania na terenach
gómiczych

(podpis)
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@ lnstoIPloStŁoslr@
pRoDUcENT sysrrvów RuRoWfcH
PL 98-100 Łask, ul. Żeromskiego 66

Jedno stka oceny technicznej /Kraj owa j ednostka oceny technicznej :

InsĘtut Techniki Budowlanej Warszawa ul.Filtrowa 1

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

8. Deklarowane właściwości uzytkowe:

9. Właściwości uzytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt. 8 deklarowan}mi właściwościami.rZyttowy*i. Niniejsza krajowb
deklaracja właściwości uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia
2004 r o wyrobach budowlanych na wyłącmąodpowiedzialność producenta.

lnsto lPlbst ral@r., *o.*,
Pełnomocnik 7rruEds..JakŃ

Łask24,Il2022 
A narzel GĄozewstl

(podpis)

Zasadnicze charakterystyki
wyobu budowlanego dla

zamier znne go zasto s owania
lub zastosowń

Deklarowane właściwości uzytkowe Uwagi

właściwości materiału Zgodne z ITB-KOT-2 0 l7 /027 1 wyd.Z
W oparciu o deklarację/ceĄfikat
producenta materiału

Wpływ na jakość wody Zgodne z ITB -KOT-20 17 1027 l wy d,2

Atest Higieniczrry B-BK- 60210 -

0066/2l wydany przez NIZP-
pzH w warszawie

Wygląd zewnętrzny Zgodne z ITB-KOT-2 0 I7 l 021 1 wy d.2

Barwa Zgodne z ITB-KOT-20l1/027l wyd.Z
Niebieska zewnątr z z w ewnęt;rzną
warstwą w kolorze czarn}łn

Cechy geometryczne Zgodne z ITB-KOT-20l71027l wyd,2 Zakres średnic: 25 - 400 mm

Właściwości ftzyczne

Masowy wskaznik szybkości płynięcia:
zgodny z ITB-KOT-20l7/027l wyd.2

Czas indukcji utleniania (200'C): > 20 min
zgodny z ITB-KOT-2I|71027I wyd.Z

właściwości mechaniczne

Wytrzymałość na ciśnienie wewnętrzne:
zgodna z ITB-KOT-20l71027l wyd.Z

ł
Wydłużenie przy zerw ani1,1: > 3 50oń
zgodne z ITB-I(OT-20l71027l wyd.2

Zgodne z ITB-KOT-20l71027l wyd.2

Przydatność do stosowania Zgodne z ITB-KOT-2 0l1 1021 1 wy d,2
Opinia Technicma nr 330/09 dot.
możliwości stosowania na terenach
górniczych

(miejsce i data wydania)

..KDWU I5l201,7 ź/2

cechowanie


