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Prod u cent wyrobu bud owla nego I zaklad p rod u kcyjny
Fl RMA PRo DU KCYJ No_HAN DLoWo-USŁUGoWA ARMAKAN PVc
Kiebus Krzysztof, ul. Wądoły 20, 56-400 oleśnica

Nazwa wyrobu budowlanego
Kształtki z polipropylenu (PP) do kanalizacji zewnętrznej w zakrcsit: średnic:
A[o - Azoo.

Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowla nego
PKW|U: Ż2.ŻI.z9.o

3.

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
Kształtki z PP przeznaczone do stosowania W

odwadnianiu i kanalizacji pod konstrukcjami
symbol ,,UD".

podziemnym bezciśnieniowym
budynków oraz poza nimi _

5. Specyfikacjatechniczna
PN_EN 1852-1':2ot0 systemy przewodów rurowyc[ z tworzyw sztucznych tjt;
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania ikanalizacji. Polipropy|cn (nn).
Żolo r.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lp Właściwości Wvmasania Mctodv badań
7 Wygląd zewnętrzny

oraz barwa
Powierzchnie
WeWnętrzne
gład kie,
nierówności,

zewnętrzne i

kształtek powinny być
czyste, pozbawione

zanieczyszczeń, porów
niejednorodności
kształtki powinny być
całVm przekroiu

za rysowa n /

ijakichkolwiok
powierzchni;

wybarwione w

Sprawdzenie
wyglądu, barwy i

znakrlwania nalcży
dokonać p()prl(]Z
og| ędzi ny
nicuzbrojonym okir:m

2. Wvmiarv wg tablicv l oraz 2 PN-EN ISO 31,26:2006
3. odporność na

uderzenie
Brak uszkodzeń PN-EN 12061:2001

4. Wpływ ogrzewania Wokół punktu(ów) wtrysku, ślady
pęknięć, rozwarstwień lub pęcherzy
nie powinny przckraczać 70%
grubości ścianki' Żaden fragment linii
łączeniąnie powinicn być rozwarty na
głębokość większą niż 20%'

PN-EN ISO 580:2006

5 odporność połączeń
systemu na cykliczne
działanie
podwyższonej
tem oeraturv

Brak przeciekóW I,N-EN 1055:1998

6. Szczelność połączeń
kielichowych

Bez przecieków podczas badania i po
badaniu, spadek podciśnienia < -o,z7
bar

PN-EN 1277:2005

ab ksztattek
Wymiar

nominalny
DN/DO

Nominalna średnica
zewnętrzna do Imm]

średnie średnicc zewnqtrznc d". MinimaIna grubość
ścianki c'' 

', 
Imm]

i10 110 110,0 tlo,4 3.4
160 160 160,0 160,5 4,9
Żoa 200 200,0 200.6 6,2
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Tablica 2

d,', 
'1n- 

minimalna średnia średnica wewnętrzna kielicha
e2,.in - minimalna grubość ścianki kielicha
e3,.1n- minimalna grubość ścianki w strefie rowka
A.;n- minimaIna głębokość kielicha za uszczelką
C'"" - maksymalna głębokość strefy uszczelniającej
11,.;n - minimalna długość bosego końca

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratoriurri
oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka
jednostka brala udział W zastosowanYm sYstemie ocenY zgodności Wyrobu
budowlanego
Nie dotyczy (system oceny zgodności 4).

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze
specyfikacją techniczną Wskazaną w pkt. 5

oleśnica, 04.05.2016 r.
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kielichów oraz długości kielichów i

Wymiar
nominalny

DN/DO

Nominalna
śred n ica

zeWnętrzna
d^ lmml

Kielich Bosv konicc
d,., .in

Imm]

€:, min

[mm]

€:, min

Imm]

Arin

lmml
c.""
lmml

lt,.rn

lmml

110 110 110,4 3.1 2,6 40 z2 62
160 160 1,60,5 4,5 ),t 50 32 a2
200 200 200,6 5,6 47 58 40 98


