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Producent wyrobu budowlanego
Fl RMA PRoDU KCYJNo-HAN DLoWo-USŁUGoWA ARMAKAN PVC
Kiebus Krzysztof, ul. Wądoły 20, 56-400 oleśnica
Zakład produkcyjny
ul. Moniuszki 2!'56-400 oleśnica

2. Nazwa wyrobu budowlanego
Rury ARMAKAN z PCV-U do instalacji kanalizacji deszczowej i wentylacji
kanalizacji sanitarnej.

Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego
PKWiU: 22.21..21..0

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
Rury ARMAKAN z PCV-U są przeznaczone do kanalizacji wcwnqtrzn<lj
deszczowej, odprowadzającej wody opadowe z dachów, prowadzont:j
Wewnątrz budynków bez narażenia na bezpośrednie działanie czynników
atmosferycznych. Mogą być równieŹ stosowane jako przewody wentylacyjne
instalacji kanalizacji sanitarnej WeWnątrz budynków.
obszar zastosowania: symbol ,,B" (symbol oznaczający obszar zastosowania
elementów wewnątrz budowli lub umocowanych na ścianie na ZeWnątrz
budowli).

5. Specyfikacjatechniczna
Aprobata techniczna lTB AT_15-8953/Żot2 z dnia oĄ.o7.201"2 r. ważna do
04'07.ŻoI7 r.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lo. Właściwości Wvmasania Metody badań
L Wyg|ąd zewnętrzny i

barwa
Powierzchnie zewnętrzna i

Wewnętrzna rur powinny być gładkie,
bez niejednorodności; barwa rur na

zewnątrz i WeWnątrz powinna być
jednoIita pod względem odcienia i

i ntensywności

Sprawdzenie
wyglądu, barwy i

znakowania nalcży
dokonać poprzcz
og |ęd ziny
nieuzbrojonym
okicm, w świctlt:
rozproszonvm

z. WVmiarV We tabTicv L oraz 2 PN-EN ISO 3126:2006
) Temp' mięknienia wg

Vicata ["Cl

>19 PN-EN 727:1998

4. Udarność l% TlR ś 10 PN-EN 744:1997
Ę Skurcz wzdłużny [%] ś 5 brak pęcherzy, pęknięć i

rozwarstwień
PN-EN ISO 2505:2006

6. Szczelność połączeń
kielichowych

Bez przecieków podczas badania i po
badaniu, spadek podciśni enia Ś -o,27
bar

PN-EN 1277:2005

7 Szczelność połączeń
badana woda

Brak przecieków PN-tN 1053:19!18

8. Szczelność połączeń
badana powietrzem

Brak przecieków PN-EN 1054:199,8

9. odporność połączeń
na cykIiczne działanie
podWyższonej
tem pe ratu rv

Bra k przecieków PN-EN 1.055:1998

10. odporność na

dich loromctan
Brak oddziaływania PN-EN 580:200.r'
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Tablica 2 kielichów rur

podpis osoby upowaŻnione1)

Grubość śc]anki

liqtl$--
1.,()

-16

z,o

lub laboratorium
typu, jeżeli taka

zgodności WYrobu

7'Nazwainumerakredytowaneiiednostkicertyfikującei
oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań

jednostka brała udział w zastosowanYm systemie oceny

budowlanego
Nie dotvczv (system oceny zgodności 4)'
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Tablica 1. WYmiarY rur

Nominalna średnica

'arrlnołrzna DN

Grubośc ściŹ

"-" -l
Lnki c Imml

c r.''-- --
Średnia średnica zewnętrzna

itolerancia (+) [mm)-
2l 32,0 + 0,3 1,,8

1,8
40
50
7\

40,0 + 0,3

50,0 + 0,3 1,8

75,0 + 0,4 1,9

110 110,0 + 0,4

Długość min. kielicha od

rowka do początku skostl


