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KRAJoWA DEKLARACJA WŁAŚclwoŚcl UŻYTKoWYCH NR 7l2ol7

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego ,
Ru ra ka na li zacji wewnętrznej deszcz/wentylacja ka nalizacji.
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego
Rury kanalizacyjne ARMAKAN z PVC-U.
zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Rury kanalizacyjne ARMAKAN z PVC-U objęte Krajową Oceną Techniczną są
przeznaczone do grawitacyjnej kanalizacji deszczowej, odprowadzającej wody
opadowe z dachów, prowadzonej wewnątrz budynków bez narażenia na
bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych w obszarze zastosowania
"B" (wewnątrz budynków) wg normy PN-EN 1329-1:2014.
Mogą być również stosowane jako przewody wentylacji instalacji kanalizacji
sanitarnej wewnątrz budynków. Przewody wentylacji instalacji kanalizacyjnej
naleźy prowadzic przez pomieszczenia, gdzie temperatura powietrza jest
wyższa niż 0 "C.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu
Fl RMA PRODU KCYJ NO-HAN DLOWO-USŁUGOWA ARMAKAN PVC
Krzysztof Kiebus, ul. Wądoły 20,56-400 Oleśnica
Zakład produkcyjny
ul. Moniuszki 2!,56-400 Oleśnica
Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został
ustanowiony
nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości
użytkowych
4

Krajowa specyfikacja tech niczna
7 a. Polska norma wyrobu
nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer
certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium i nr akredytacji:
nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna
|TB-KOT-2017/0198 wydanie ]. z dnia 1,8.08.2017 r. ważna do 18,08.2022 r.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej 
,

lnstytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer
certyfikatu
nie dotyczy

8. Deklarowanewłaściwościużytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań

Deklarowane właściwości użytkowe UWagi

ToIerancie wvmiarów wg tablicv 1 oraz 2

Temp, mięknienia wg Vicata ["C]
>79
Metoda badania: PN-EN 727:1998

Odporność na dichlorometan
Brak oddziaĘwania
Metoda badania: PN-EN 580:2005

Skurcz wzdłuźny [%]
ś 5 brak pęcherzy, pęknięć i rozwarstwień
Metoda badania: PN-EN lSo 2505:2006

Udarność w temp. 0 "C [%]
TlR ś 10
Metoda badania: PN-EN 744:1997

Szczelność połączeń kielichowych z

elastomerowym pierścieniem
uszczeln ia ia cvm

Bez przecieków podczas badania i po badaniu,
spadek podciśnienia ś -0,27 bar
Metoda badania: PN-EN 1277:2005

Szczelność połączeń badana wodą
Brak przecieków
Metoda badania: PN-EN 1053:1998

4.

6.

7.
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ablic

abllca leIlchow rur

Nominalna średnica
zewnętrzna DN

Wvmiarv kielich Imm'|

średnica min.

wew. kielicha
Długość min, kielicha od
rowka do początku skosu

Minimalna
grubość ścianki

kielich
32 32.3 ].6 L,6

40 40,3 18 1,6

50 50.3 20 L,6

75 75,4 25 1.6

110 110.4 3ż ż,o

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.
Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2OO4 r. o wyrobach budowlanych, na

wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał

Krzysztof Kiebus, Właściciel
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

i .;al,łil.c.1.1i,lr_; |1;,h!DLoWo-Ustucol/\ĄĄt Ł A ś c tc lE t
Oleśnica, 21.o8.2ot7 1. "f,il:.1AKrlt,l", PVC, ................:..:i)rł:.:.:,:..:,

(miejsce idata wydania)^ ii jtllls Kr:ysztof _ Gsffirn _

r;l--i,liJ Olr,,.:rrica, ul. WąclĄ nr 20 Krziińłór'xleaus
(mieisce idata wvdaniat i. i"!;lls Kr::1sztof łrrr$lilyn .ji .ii.il u,, .:r:ica, ul. Wądo! nr 20__ XrłrĘtór'XieOus

,:l, .:r'i,iil ]] ś, :J lax n71l39996 55
NlP 911_100-42-76

Szc_zelność połączeń badana
oowietrzem

Brak przecieków
Metoda badania: PN-EN 1054:1998

Wytrzymałość na ciśnienie
wewnetrzne

Brak uszkodzeń
Metoda badania: PN-EN lSO IL67-I|ż,:,żOO7

a1, rur

Nominalna średnica
zewnetrzna DN

Średnia średnica zewnętrzna
itolerancia (+) [mml

Grubość ścianki e [mm
e -i" e

32 ą? n+0,3 1,8 11

40 40.0 + 0,3 1,8 2,ż

50 50,0 + 0,3 1,8 z,2

75 75,o * o,Ą 1,9 ż,3

].10 110.0 + 0,a 2,2 2,6
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NAT|ONAL DECIARATION OF PERFORMANCE No. 7 | 20t7

Name and trade name of the construction product
Pipe for inside rain water drainage / sewage ventilation
Type designation of the construction product
Sewage pipes ARMAKAN of PVC-U
Intended use or uses
Sewage pipes ARMAKAN of PVC-U are intended for internal the rain water
sewa8e system, for draining rain water from roofs, installed indoors without
exposure to the direct action of atmospheric agents.
They may be also used as ventilation ducts in installation of sanitary sewage
system inside buildings. The ventilation ducts of the sewage system should be
run through rooms where the air temperature is higher than 0 " C.
Area of application: the symbol "B" inside the building.
Name and address of the registered office of manufacturer and the place of
product manufacturing
FlRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA ARMAKAN PVC (THE
COMPANY FOR PRODUCTlON AND TRADE AND SERVICES ARMAKAN PVC)
Krzysztof Kiebus, Wądoły 20, 56-400 Oleśnica
Manufacturing plant
Moniuszki 2I, 56-400 Oleśnica
Name and address of manufacturer's authorized representative, providing
that he/she has been designated
not applicable

6. National System for the Assessment and Verification of Constancy of
performance

4
7. National technical specification

7 a. Polish standard of the product
not applicable
The name of the accredited certification body, accreditation number and
certificate number or the name of an accredited laboratory and accreditation
number:
not applicable
7b. National technical assessment
lTB-KoT-2017/0198 edition 1 dated of 18,08.2017, valid until 1,8.o8.2Ożż.
The technical evaluation unit / National technical evaluation unit
Building Research lnstitute (lTB - lnstytut Techniki Budowlanej)
The name of the accredited certification body, accreditation number and
certificate number
not applicable
Declared
Essential characteristics of the

product for the intended use or
uses

Declared performance Remarks

Dimensional tolerances accordins to table 1 and 2

Temperature of softening
temoerature bv vicat l'cl

>79
Test method: PN-EN 727:1998

Resistance to dichloromethane
The lack of impact
Test method: PN-EN 580:2005

Longitudinal shrinkase [%]
ś 5 no blisters, cracks and delamination
Test method: PN-EN lso 2505:2006

lmpact resistance [%]
TlR ś 10
Test method: PN-EN 744:1997

Ti8htne55 of the socket con nections
No leaks during testin8 and after the test, the
decrease in vacuum ś-0,27 bar
Test method: PN-EN 1277:2005

The ti8htness of the system
connections tested with water

No leaks
Test method: PN-EN 1053:1998

4.

5.

8.
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2, Dimensions of s

NominaI external
diameter DN

Dimensions of the socket [mml
Min. inside

diameter of the
socket

Min. length of the socket to
the beginning of a chamfer

Min. wall
thickness of the

socket
3z 3ż.3 ].6 1.6
40 40.3 18 1.6
50 50.3 20 1,6
-75

75.4 ż5 1.6
110 110.4 32 ż.o

9. The use performance of the product, which is specified above, is compatible
with all data, which is listed in paragraph 8 of the declared use performance.
This national declaration of performance i5 issued in accordance with the law
of 16 APril 2004 on the construction materials, under the sole responsibility
of the manufacturer.

Signed on behalf of the manufacturer:

Krzysztof Kiebus, Owner
(firrst and second name, position)

FlRlVtĄ

o l eś n i ca, 21,.O8.2o 17 
łtr RO D U KCYINO -HAN DLO'/VO-U Sł.

ARf{AKA!{" - P'!''{:"'(place and date of i55ue) I(iebus Kr.-:l7s: t<1

.56-400 C)lellllca, t.i. .ł': ,:.iv nr 2i_l
tel, 07 l//393 t6 5,3 fłx il /,l/:].clg -16 55

hl l P 9 1 
-1 . |Qn. Ą?_ -j, t :

Thę t]8htness of the system
connection5 tested with air

No leaks
Test method: PN-EN ].054:1998

Resistance to internal pressure No damage
Test method: PN-EN lso 1167-1,i2:żoC1

Ta . Dimensions of the
Nominalexternal

diameter DN
AVerage outside diameter

and tolerance (+) |'mml
wallthickness e [mml

€ min P max
3ż 32.o + 0.3 z.ż
40 40.o + 0.3 1.8 2.2
50 50.0 + 0.3 1.8 ż.2
75 75.0 + 0,4 1.9 ż.3
]-10 110.0 + 0,a 2,z 2.6
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H A q 14 o H M b-HAR A E Kn APA q 14 fl o PA E o q h x xA PA KTE P 14 cT 14 KAx cTPo 14T E/l b H o ń
nPoAyKlłh14 N97l20L7

L, HalłnnexosaHlłe ]4 ToproBoe Ha3BaHr4e cTpo]4TelIbHo; npoay*"q",ł
Tpy6a 4łn aHyrpeH Heń ł r s Heaoń/aeHTł.nn q]4 oH Ho ń xaaanula4nu.

2, lĄaąuen4yanuxulń l4exrrQrłxaqloHxsli xo4 Tr4na cTpouTerbHoń
Tpy6sl KaHałvaa\uv ARMAKAN u3 HenłacrrłQrłqhpoBaHHoro
no ĄnBIĄH|Ą ĄxĄopn4a ( PCV-U )

3, Ilpe4ycnnorpeHHoe npox3BoAhTeneM LłeneBoe Ha3HaqeHtłe
Tpy6ul RaHaĄA3aq:l,v ARMAKAN rłr PCV-U npeAHa3HaveHbl Anff Bblno.nHeHhfl
aHyrpeHHeń nuaueaoń KaHa^A3a\lĄv, oTBoAa 4ox4eaofi BoAbl c Kpbllu, Anrl
yRĄaAKv BHyTp14 3AaHvń 6ea npnmoro aoa4eficrsnn arnnocQepHulx Qaxropoo,
BeHrrnnquoHHble KaHa.nbl KaHanh3aLł]4oHHoil cncrennbl AonxHbl npoxoAl4Tb
qepe3 noMeułeHufl, fAe TeMnepaTypa Bo3Ayxa eulue 0 "C.

OHlł TaHxe MoryT ncnonb3oBaTbcfl B KavecTBe BeHTilłfllł]4oHHblX
Bo3AyxoBoAoB B cl4cTeMe caHurapHoż RaHarllĄ3a\lĄv BHyTp14 agaanń.
06 nactu n ph MeHeH ]4 rl : ct4 M Bon " B" BHyTp tł zgannń.

4. HaesaH}re h aApec npo}l3BoAnTenR, a TaKxe MecTo l,l3roToBneHt.rn
npoAyKlłH1,1

nPon3BoAcTBEHHo-ToPToBo-cEPB14cHAF KoMnAHnff ARMAKAN PVc
[FlRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA ARMAKAN PVC],
KLutłuroQ Ke6yc, ył. Bol4ołul, 20,56-400, OnecHuqa
[lponaeo4creo
ył. MoHrcux o, 2t, 56-400, OłecHuqa

5. HasgaHile h aApec ynonHoMoqeHHoro npeAcTaBhTe,flR, ecnh raxogoń
14MeeTcf

He HacaeTcR.

6. Iocy4apcreeHHan cilcTeMa, }rcnonb3yeMan A.Ilf oqeHKh u oepnQlxaqrłrł
cra6ul uxocr n pa6olux xa pa KTe p ucTl4 K

4

7. focy4apcrseHHafl TexH]4qecxafl cneLłhQnxaqrn
7 a. Ilonucxlłfi crax4apr Ha npoAyKlł],lK)
He KacaeTcR.
HagaaHlłe aKKpeA]4ToBaHHoro opraHa no ceprnQnxaqrr, HoMep
aKKpeAhTaLł]4h x HoMep ceprrQnxara, an6o Ha3BaH]4e axxpe4nroealloi
na6oparopnx }r HoMep axKpeAhTaqnh:
He KacaeTcF.
7b. rocy4apcTBeHHoe TexHhqecKoe pa3peuJeHhe
ffB-KOT-}1I7/0198 rłs4arrrłe 1 or 18,08.2017 r,, peńctaute.ĄbHo Ao L8,08.2O22 l.
Ęexrp no ceprrQuxaquu| f ocy ąapcrsexH utń opra H no ceprnQnxaqn n
Ąuctnryr cTpołTenbHoń rexHrxrł lTB
HagsaHue aKxpeAIToBaHHoro opraHa
aKKpeAxTaqhx }r HoMep ceprłQrłxara
He KacaeTcH.

no ceprrQnxaqrlł, HoMep

8. ue xapaKTepxCT14 K14

Octlo gH lle Xa pa RTep hcTl4 K14

cTpohTerbHoro l./.3Ae/!.AĄ prĄA

npeAnonaraeMoro hcno.0b3oBaHhfl
4eKnaphpyeMble pa6ovre xapaKTephcThKh nphM,

llonvcxlł no Da3Meohl cornacno ta6ln ue I n ż
Temneparypa pa3Mf,rqeHill no
Buxaw l"C]

>79
Metoa rcnslranhF: PN-EN 7ż7:1,998

Crońxocru R AilxnopoMeTaHy
He aoa4eńcrsyer
Mero4 rcnstraxhn: PN-EN 580:2005

llpo4onsnan ycapxa |%]
ś 5, oTcyrcTBre nysslpeń, rpeqrłx r orc,noeHrń
Mero4 lcnuraxrłn: PN-EN lSO 2505:2006

Con porr aleH ł e y Aapy [%l
TlR ś 10
Mero4 ncnttranhn: PN-EN 744:199-1
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[epMeTh,.lHocTb pacrpy6nstx
coe4rxerlnń

OTcyTcTB[e yreqeR Bo speMfl h nocne
ńcnbĘaH|./.n, cHnxeHhe BaKyyMMeTphqecKoro

AaB,neHhfl <-0,27 6ap
Meto4 tłcnutranrn: PN-EN 7ż77 :żOO5

!4cnslraxłe coegvl,leauń chcTeMbl
Ha reDMeTnLłHocrs goaoń

Orcyrcroue yrevex
Mero4 ncnslraHnn: PN-EN 1053:1998

lzlcnuttanre coe4nnennń chcTeMbl
Ha repMeThqHocTb Bo3nVxoM

Orcyrcralte yre,łex
Mero4 rcnulranhn: PN-EN 1054:1998

Vcrońqhgocru K BHyrpeHHeMy

AaB,ĄeHh}o

Her noapex4eHnfi
Mero4 rcnulrannn: PN-EN |SO 1167-]- i2:2007

].. Pa

Horutnnalunslń
Hapyxuslń AhaMeTp

DN

CpegHrń napyxl.tltń
AhaMeTp h Aonycx (+) [nnm]

Iolultłna crenxl e lrrrul

€ min € max

32 32,o + o,3 1,8 2,2
40 40,0 + o,3 1,8 ż,2
50 50,0 + 0,3 ,1,8 z,ż
75 75,0 + 0,4 1,9 2,3
110 110,0 + 0,4 2,2 2,6

2.

H otril lł nan un slń
xapyxl.łulń AhaMeTp

DN

Paannepsl pacrpy6os [mrvr]

M tł n nnłan ln ulń
eHyrpennlń

AHaMeTp
oacrnv6a

MhHhManbHaR AnhHa
pacTpy6a oT na3a Ao Ha,]a,ia

XoHyca

MnHrnnalsnan
TonlłhHa cTeHKr

pacTpy6a

32 32.3 I6 L6
40 40,3 18 1,6
50 50,3 żo t,6
75 7 5.4 25 7.6
110 llo.4 32 2,o

9, Pa6oqre xapaKTeprcTilK]4 yxa3aHHoro BbluJe npoAyKTa cooTBeTcTBypT BceM
nepe,{ nc.neHH blM B nyHKTe 8 4exna plpyeMblM pa6oq hM xa paKTepncTlrKaM.
Hacront4an HaqiloHanbHas Aexrapaq]4n o pa6oqhx xapaxTephcT]4Kax
BblAaeTcF B cooTBeTcTB]414 c 3aKoHoM "o ctportenbHoń npoAyKlł14t4,
u3 roTo B.nf, eM oń ucxnlo.ĄuTen bHo n oA oTBeTcTBe H H ocTb n poh3BoAhTenn'' oT
16 anpenn 2O04 r.

Or lłnnexn npo}r3BoAxTenn AoKyMeHT noAnxca/l

KunuroQ Ke6yc, BnaAeneLł KoMnaHhil
(nr,aa, Saunnua rł 4olxl.łocru)

Fli(MA
PFODU ii j f -|i lC-lJ ".ł{DLCWO-USIUGOWA 

_,
,'Alłi.l,rt(Ał,l", PVC W ŁA Ś

o.n e c x u qa, 2!,o8. 20 L7 r,, o r,, łji l,,l i,f 1,i. fi ;lY,,(Mecro rł nara Bblłraq{) trilóiłii::i i ,'iji' i;,, oiiŃS SO
NiP 911-100-42-76

lclEL


