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Producent wyrobu budowlanego
FlRMA PRoDUKCYJNo Kiebus Krzysztof, ul. Wądoły 20, 56-400 oleśnica
-HAN DLoWo-UsŁUGoWA ARMAKAN PVC
Zakład produkcyjny
ul. Moniuszki 2t,56-400 oleśnica

Nazwa wyrobu budowlanego
Rury z PVC-U SN 2 o ściance strukturalnej do siec| kanalizacyjnych
bezciśn ieniowych.

Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego
PKWiU: ŻŻ.Żt.Żt.o

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu
Rury kanalizacyjne z PVC-U sN 2 o średnicach zewnętrznych 160 i200 mm,
przeznaczone są do transportu ścieków o temperaturze nie wyższej niŹ +6O"C

w kanalizacji bezciśnieniowej sa nitarnej, deszczowej i ogólnospławnej.
obszar zastosowania: symbol ,,U" (symbol oznaczający obszar zaslosowania
elementów w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji poza

konstrukcjami budynków)'

5. Specyfikacjatechniczna
Aprobata techniczna lTB AT-15-8886l2Ot2 z dnia 29'03.2012 r' ważna do
29.o3.Żot7 r.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego

Lo. Właściwości Wvmasania Mctodv badań

1 Wy8ląd zeWnętrzny
barwa

Powierzchnie zewnętrzna i

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

zewnątrz i WeWnątrz powinna być
jednolita pod względem odcienia i

intensywności (mogą Wystąpić
różnice odcienia); barwa Warstwy
środkowei rurV może bvć dowolna

Sprawdzcnic wyg|ądu,

barwy iznakowania
należy dokonać
poprzez oglqdziny
nieuzbrojonVm okiem,

rozp roszonvm

2 WVmiarV We tablicv 1 oraz 2 PN-EN ISO 3126:2006
3 Temp' mięknienia wg

Vicata ['Cl
>79 PN-EN 727:1998

4. Udarność l%l TtR < 10 PN-EN 744:1997

5. Skurcz wzdłużny [%] ś 5 brak pęcherzy, pęknięć i

rozwa rstwie ń

PN-EN ISO 2505:2006

6. Sztywność obwodowa
tkN/m2l

sN2>2 PN-EN ISO 9!169:2008

7. Szczelność połączeń
kielichowych

Bez przecieków podczas badania i po
badaniu, spadek podciśnienia Ś -0,27

bar

PN-EN 1277:2001i

ó. Elastyczność
obwodowa

Brak pęknięć i rozwarstwień ptzY 30%

ugięcia średnicy zewnetrznei
PN-EN ISO 13968:2009

9 0dporność połączeń
na cykticzne działanie
podwyższonej
temoeraturv

Brak przecieków'' PN-EN 1055:1998

.tU. odporność na

dichlorometan
Brak oddziaĘwania PN-EN 5ź]0:2005

2.

3.



www.armakan.pl

kiellchów rur
Wymiar

nominalny
DN/DO

Nominalna
średn ica

zeWnętrzna
d" [mm]

Kielich llosy l<onicc
d'r, rin
Imm] lmml

€:,.in

Imm] lmml
c.""

Imm]

Lr,.rn

Imm]

il
Imm]

160 160 760,4 )L 42 32 81 l
200 Ż00 200,5 3,6 3,0 50 40 99 9

d'.,.;n_ minimalna średnia średnica wewnętrzna kielicha
e2,.;n _ minimalna grubość ścianki kielicha
e:,.in- minimalna grubość ścianki w strefie rowka
A.;n- minimalna głębokość kielicha za uszczeIką
C'"' - maksymalna głębokość strefy uszczelniającej
L1, 

';n - minimalna długość bosego końca
H _ długość rowka

7, 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 u/yrobu
budowlanego
Nie dotyczy (system oceny zgodności 4).

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest z51odny zc'
specyfikacją techniczną Wskazaną W pkt. 5

oleśnica, 04.05.201"6 r.

(miejsce i data wystawienia)
upoważnionej)

(imię, nazwisko i podpis osoby

pRrDU KoYJNo_!inff ś-''sŁUGoWĄ
"'ĄRMAK'A'IJ'' _ FVe

-^ ..iiŁ'llłs Krł1s:lof
, :a :0'1 

(rles";ca' ul' u/adołi' nr 20te]' Li 1,,']'. Ł._i,j 50 i;x o;l'sÓs g6 5sNtP 911_10c-42-76

Tablica 1. Wymiary rur
Śred n tca

nominalna DN
Średnia średnica zewnętrzna i

tolerancja (+) [mm]

Min. grubość
ścianki Imm]

Grubość Warstwy WeWn. i

zewn.

160 160,0 5,2 0,s
200 2oo,o*0'5ł0 ąc) 0,6


