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KRAJoWA DEKLARAcJA zcooruoścl NR 3/2o16

Producent wyrobu budowlanego
FlRMA PRoDUKCYJNo Kiebus Krzysztof, ul. Wądoły
-HAN DLoWo-UsŁUGoWA ARMAKAN PVc
Zakład produkcyjny
u l. Moniuszki 21', 56-400 oleśnica

Nazwa wyrobu budowlanego
Rury z poli(chlorku winylu) PVC-U z rdzeniem
zewnętrznej w zakresie średnic: Qtto _ 6166.

Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego
PKWiU: 22.Ż1'.21'.0

20, 56-400 oleśnica

spienionym do kanalizacji

Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
Rury o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
PVC'U przeznaczonych do stosowania do podziemnego bezciśnieniowego
odwadniania i kanalizacji.
obszar zastosowania: symbol ,,U" (symbol oznaczający obszar zastosowania
elementów w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji poza
konstru kcjami budynków).

Specyfikacja tech niczna
PN-EN 13476-2 Systemy przewodów rurowych Z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji. System przewodów
rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu) (PVc-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Część 2: Specyfikacje
rur i kształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych oraz
systemu, typ A. 2008 r.

Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego
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Lp. Właściwości Wvmapania Mctodv badań
l" WygIąd zeWnętrzny

ba rwa
Powierzchnie rur powinny być gładkie, czYstc
i pozbawione zarysowań, widocznych
zanleczyszczeń lub poróW i jakichkoIWick
innych niejednorodności powlerzchni; barwa
rur na zeWnątrz i WeWnątrz powinna być
jedno|ita pod względem odcienia i

intensywn9sci (mo8ą Wvs1Epić różnice
odcienia); WeWnętrzna i zeWnętrŻna Warstwa
rur poWinna być wybarwiona w całym
przekroiu ściankj

spraWdZenlc wygIądu,

barwy i znakowania
nalcży dokonać popirzcz
oględziny nieuZbrojonym
okiem, W śWietle
rozprosu onYm

Ż' Wymiary Wg tablicy ]. oraŻ 2 PN.EN ISO 31_?,6 2006

3. Temp' mięknlenia wg
Vicata l"Cl

>79 PN-EN 727:199ti

4. odporność na
dichlorometan

Brak oddziaływania l)N-EN 580r2005

5. Skurcz wzdłużny I%] ś 5 brak pĘcherZV, pęknieć i roŻWarstwień PN-EN l50 2505:2006

6. Sztywność obWodoWa
tkN/m2l

sN4>4
sN8>8

PN-EN ISO 9969r200u

7 Udarność [%] TlR Ś 10 PN-EN 744:l-997

8. Elastyczność
obwodowa

Brak pęknięć i rozwarstwień prŻy 3o% Ugięcia
śr€dnicV zeWnetrznei

PN-EN ISO 13968:2009

9. Wskaźnik pelzania PVC-U; ś 2,5 przy ekstrapolacji dla 2 lat PN-EN lso 9967|Żal6-o2

10. Szczelność polączeń z

elastomerowym
pierścieniem
u5zcŻclniaia.Vm

BeŻ przeciekóW podczas badania i po
badaniu, spadck podciśnienia ś -0,27 bar

PN EN 1277;2005
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d.*,.;n- minimalna średnia średnica wewnętrzna kielicha
ez, 

'in 
_ minimalna grubość ścianki kielicha

e3, ';n- minimalna grubość ścianki w strefie rowka
Amin- minimalna głębokość kiclicha za uszczelką
C*"" - maksymalna głębokość strefy uszczelniającej
L1,.;n - minimaIna długość bosego końca
H - długość rowka

Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium
oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badań typu, jeżeli taka
jednostka brała udział w zastosowanym systemie ocenY zgodności wyrobu
budowlanego
Nie dotyczy (system oceny zgodności 4).

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

oleśnica, 04'05.2016 r.
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zewnętrzne d".

lmml

Grubość ścianki e [mml Min. grubość
sN 4 SDR41 sN 8 SDR 34 ścianki Warstwy

wewnqtrzncj
ea,,1" Imm]d.. -'" d.- e e *i"

110 1r-0 110,0 110,3 3,8 nd nd 0.4
160 160 160,0 160,4 4,0 4,6 4,7 5.4 0,5
200 200 200,0 200,5 4.9 5,6 Ęo 6,7 0.6

a blica kielichów rur
Wymiar

nominalny
DN/DO

Nominalna
śred nica

zeWnętrzn a

d" lmml

Klelich Bo\V :()nr0c
d.m,.in

lmml lmml
es,.in

Imml Imm]

c.""
lmmj

Lr,.rn

lmml
II

lmml
SN sN4 5N8

110 110 110,3 fo ?C) 2.4 2,4 32 26 60 6
160 160 760,Ą 3,6 4,3 3,0 3,6 4Z 32 81 7

200 200 200,5 4,4 Ę4 4,5 50 4A 99 9
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