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KRAJoWA DEKIARACJA WŁAŚclwoŚcl UŻYTKoWYCH NR 6l2oL7

Nazwa inazwa handlowa wyrobu budowlanego 4
Rury ARMAKAN z PVC-U SN 2 o ściance strukturalnej do sieci kanalizacyjnych
bezciśn ien iowych.
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego
Rura do kanalizacji zewnętrznej SN2.
zamierzone zastosowanie lub zastosowania
Rury kanalizacyjne ARMAKAN z PVC-U SN 2 są przeznaczone do transportu
ścieków o temperaturze nie wyższej niź +60"c w kanalizacji bezciśnieniowej
sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej.
obszar zastosowania: symbol ,,u" (symbol oznaczający obszar zastosowania
elementów w podziemnym bezciśnieniowym odwadnianiu i kanalizacji poza
konstrukcjami budynków) oraz poza terenami obciążonymi ruchem drogowym.
Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu
Fl RMA PRoDU KCYJNo-HAN DLoWo-USŁUGoWA,,ARMAKAN" - PVc
Kiebus Krzysztof , ul, Wądoły 20,56-400 Oleśnica
Zakład produkcyjny
u l. Moniuszki 21-, 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-Z017/0tłS wydanie 1 z dnia 17.07.2017 r. ważna do 17.07.2022 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

Wymiary Ws tablicv 1 oraz 2
Temp. mięknienia wg Vicata ['Cl >79
Udarność [%l TlR < 10
Skurcz wzdłużnv [%l ś 5 brak pęcherzy, pęknięć i rozwarstwień
Sztvwność obwodowa IkN/m'l sN2>2

Szczelność połączeń kielichowych
Bez przecieków podczas badania i po badaniu,
spadek podciśnienia ś -0,27 bar

Elastyczność obwodowa Brak pęknięć i rozwarstwień przy 30% ugięcia
Średnicy zeWnętrznei

Odporność na ścieranie Rura odporna na ścieranie
Odporność na dichlorometan Brak oddziaływania
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Tablica 2 kielichów rur
Wymiar

nominalny
DN/Do

Nom ina lna

śred nica

zeWnętrzna
dn [mm]

Kielich BosV koniec
J

Imm]

e2, min

Imm]

e3, min

Imm]

A.in

Imm]

Cm"x

Imm]

Lr,.in

Imm]

H

Imm]

]-60 160 160, 4 z.9 ż,Ą 42 3ż 81 7

200 200 200,5 3,6 3.0 50 40 99 9

d,., *in - minimalna średnia średnica wewnętrzna kielicha
e2,.in - minimalna grubość ścianki kielicha
€:, min- minimalna grubość ścianki w strefie rowka
A.in* minima|na głębokość kielicha za uszczelką
Cm"x - m3ksymalna głębokość strefy uszczelniającej
Lr,.in - minimalna długość bosego końca
H - długość zukosowania (wartość przybliżona)

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)

F Ę,l$ovł o,l 
'Lt) 

Go\",J Ą

1T:"- "- 
.§§;il['iT;], i"* -;fio6oou{lr\ )l[ttłałŁŁtr, j:l:i 

n, 20_ i'' }fin,
oleśn ica, 17 .o7 .2017r. 

_ "A'l,i§l."ą :\)ł,, /.,b.ł.l_tsffigŹlęt.ręĘ
(miejsce i data wvdania) ']6nłil;ę;3;i_r;';"łz lO (podpis)

ablica 1. rur
Śred nica

nominalna DN
Średnia średnica zewnętrzna i

tolerancja Imm]

Min. grubość
ścianki Imm]

3rubość warstwy wewn.
zewn. [mm]

160 160,0+0.4/0 3,2+0,6/0 0,5
200 200,0+0.5/0 3,9+0,6/0 0,6
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NATIONAI DECLARAT|ON OF PERFORMANCE No. 6|20L7

Name and trade name of the construction product
ARMAKAN PVC-U SN 2 pipes with structural wall for non-pressure drainage
systems.
Type designation ofthe construction product
Pipe for external sewage SN2.
lntended use or uses
ARMAKAN pipes made of PVC-U SN 2 intended for sewage transport at a

temperature of not higher than + 60 "C for use in plumbing of non-pressure
sanitary, rain and general drainage system.
Area of application: the symbol "U" (the symbol denoting the area of elements
application in the underground water drainage and sewerage outside
buildings) and outside the areas loaded with traffic.
Name and address of the registered office of manufacturer and the place of
product manufacturing
FIRMA PRoDUKCYJNo-HANDLOWo-USŁUGoWA,,ARMAKAN,, - PVC (THE
COMPANY FOR PRODUCT|ON AND TRADE AND SERV|CES ARMAKAN PVC)
Kiebus Krzysztof, Wądoły 20, 56-400 Oleśnica
Manufacturing plant
Moniuszki 2t, 56-400 Oleśnica
Name and address of manufacturer's authorized representative, providing
that he/she has been designated
not applicable
National System for the Assessment and Verification of Constancy of
performance

4

National technical specification
7 a. Polish standard ofthe 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-2017/0149 edition 1 dated of !7.o7.2017, valid until t7.o7.2Oż2.
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 performance
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Essential characteristics of the
product for the intended use or

u ses
Declared peńormance Remarks

Dimen5ions according to table 1 and 2

Temperature of softenin8
temperature bV Vicat ["c'l

>79

lmpact resistance |.%l TlR ś 10
Longitudinal shrinkage [%] ś 5 no blisters, cracks and delamination
Peripheral stiffness IkN/m2l SN2>2

Tishtness of the socket connections
No leaks durin8 testing and after the test, the
decrease in vacuum ś-O.Z7 bar

Peripheral flexibility
No cracks or delamination at 30% of the
deflection of the outer diameter

Abrasion re5istance Abrasion resistant pipe

Resistance to dichloromethane The lack of imoact
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Table 2. Dimensions of the sockets
Nominal

size

DN/Do

Nominal
externa l

diameter
dn [mm]

Socket Bare end

Imm]

e2, min

Imm]

er, min

Imm]

A.in

Imm]

C."x
Imm]

Ll, min

Imm]

H

Imm]

160 160 160.4 2,9 ż.4 42 32 81 7

200 żoo 200.5 3.6 3,0 50 40 99 9

d,,, ,in -the minimum average inside diameter of the socket
e2..in -minimum thickness of the wall of the socket
e3,.in -minimum wallthickness in the groove zone
A .i" -the minimum depth of the cup behind seal
C .", -the maximum depth of the sealing zone
Lr,.ln -the minimum length of the bare end
H - the length of the chamfer

9. The use performance of the product, which is specified above, is compatible
with all data, which i5 listed in paragraph 8 of the declared use performance.
This national declaration of performance is issued in accordance with the law
of 16 April żOO4 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)

^ ,1S:S;H*\'jc'j$]fi '.},ł9, 
c l E L

?,f :: :xi il"J 

%*ffi§uf.;:- 
#t,*"}#T,ht's "

Avera8e outside diameter and
tolerance (+) [mm]

The thickness of the
internal and external
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HAtłl4 oHA/l bHAfl A E Kn APAlłl4fl o PAEoq 14X XAPAKTE PhcTt4 KAx cTPo hTEn bHo ń
nPoAyKlł1414 N9 6l20L7

L. Haunnegoeax]4e x ToproBoe Ha3BaHne cTpoxTenbHoń npojy*qr"
Tpy6ul ARMAKAN rłs PVC-U SN 2 co cTpyxTypl4poBaHHblMl4 cTeHKaMil A,nfl
6esHanopHulx KaHałil3aqhoHHulx cereń

2. VaąuauąyanuHulfi n4eurrQlłxaqroHrrslfi xo4 Txna cTpoxTenuxoń
npoAyKlłx14
Tpy6a 4nn HapyxHoń xaHałrłsaqrłrł SN2

3. 1-1pe4ycnnorpeHHoe npoH3BoAxTe.neM qeneBoe Ha3HaqeHHe
KarlałusaquoHrrule rpy6ul ARMAKAN rłE PVC-U SN 2 npe4Ha3HaqeHbl A,nfl
TpaHcnopThpoBxu cToqHblx BoA c TeMnepaTypoń He eullue + 60'C B cilcTeMax
6esHanopHoń caHnrapHoń, nhBHeBoń h o6ułecnnaBHoń xaHanusaqnn.
oźnactu nphMeHeHilfl: ct4MBoł "U" (chMBoł, o6osHavaroqvń, uro 3neMeHTbl
nphMeHRroTcn a 6esHanopHblx noA3eMHblx ApeHaXHblx h KaHa,nh3aLłhoHHblx
chcTeMax eHe s4aHrłfi).

4. HageaxNe il aApec npoh3BoAhTenR, a TaKł<e MecTo ]43roToB.neHnf
npoAyKq]4h
n PoL13BOACTBE H Ho-ToP To Bo-cE P Bl4cHAfl KoM nAH klff ,,AR MAKAN,, - PVc
[FlRMA PRoDUKCYJNo HANDLoWo UsŁUGOWA,,ARMAKAN" - PVc],
KuuLuroQ Ke6yc, ył. BoH4ołur ,20,56-400, OnecHrłqa
[lpolłasogcreo
yn. MoHtotr.lKo, 27, 56-400, OłecHnqa

5. Hageaxile u aApec ynonHoMoqeHHoro npeAcTaBnTeĄĄ, ecĄv raxoaoń
hMeeTcfl
He KacaeTcfl.

6. 1-ocy4apcrseHHan cr4cTeMa, hcnonb3yeMaf Anff oqeHKh r sepr,rQłrxaqrr
cTa6xnbHocTn pa6o.łlłx xapa KTep]4cTl4K

4
7, Iocy4apcraeHHaf, TexHhqecxan cneqxQrxaqrłn

7 a. llorrucxytń cral4apr Ha npoAyKlłl4lo
He KacaeTcrł.

HaggaH}re aKKpeAnToBaHHoro opraHa no ceprnQłxaqrn, HoMep
aKKpeAhTaqlłr h HoMep cepruQnxara, nu6o Ha3BaH]4e axxpe4nroeaxxoil
na6oparoplt4 14 HoMep aKKpeA}rTaqulł;
He KacaeTcrl.

7b. Iocy4apcTBeHHoe TexHnqecKoe pa3peuJeHne
lTB-KoT-2017/0149 rłsAanrłe 1, ot 17 ,07 .2OI7 r., geńctaurenauo gol7 .O7 .2022 r.

Ęexrp no cepvQrxaq un I f ocy 4apcrseHHoli opra H no ceprn$nxaqu n
lĄactvttyt cTponTe.nbHoń rexnnxu lTB
Haesaxhe aKKpeAHToBaHHoro opraHa
aKxpeAhTaqilil u HoMep cepuQrłxara
He HacaeTcfi.

no cepuQrxaqurł, HoMep

xa n
OcHoaHute xapaKTephcThKl4
cTpohTenbHoro ń3ąeĄńfl MA

npeAnonalaeMoro hcno,rlb3oBaHhfl
,Ąexlapnpyervlsle pa6o,łne xapaKTephcTl4K1,1 [l pnnn.

Pa3Mepbl cornacaota6nn\eLnż
Temneparypa pa3MarqeHh.8 no
Buxaw ['C'|

>79

Conpotr elen ne v aapv l%l TlR ś 10

['lpo4olsnan yca4xa [%]
ś 5, oTcyrcTBhe ny:stpeń, Tpeu]ilH h

orcloeHrń
Kołsqeean xecrxocrl IxH/nn2] SN2>2

fepmelłv H ocrs pacrpy6u ulx

coe4rHennń

Orcyrcrare yreqeK Bo epeMn h noc,ne
}4cnblTaHhfl , cHilxeHhe BaKyyMMeTphqecKoro

Aa9neYnf, ś -o,ż7 6ap
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ż. Pa

HoMhHa.n

bHblń
pa3Mep
DN/Do

HoMilHanb
Hblń

Ha pyx{H bl ń

AilaMeTp
dn [turu]

Pacrpy6 rnagxuń
KoHeq

d,m, min

Imm]

e2, min

Irulł]

ć:, min

Irvr rur]

A.in

Imu]

C."x
Irvrłr]

Lr, min

Imtu]

H

[urrł]

160 160 160,4 ż,9 ż,4 42 2] 81 -1

20o żoo 200,5 3,6 3,0 50 40 99 9
dsm, min - MhH14M?nlnstń cpe4uuń anyrpenxnż AnaMeTp pacrpy6a
e2, min - Ml4HhManbHan To,|ll4ilHa crexxr pacrpy6a
e3, min - Ml4HuMa,nbHa8 To,1lU]hHa crerłrn pacrpy6a B 3oHe na3a
Amin-MhHhM3.flbHafl lny6hHa npoHhKHoBeHhf, pacrpy6a 3a ynnoTHnTenbHyo npoKnaAKy
C,u, - maxcrnnałltlaR rrly6tłna 30Hbl repMeTh3aqht,l
Lr,.in - MhHlłmałbHa, AlilHa rnaAKolo KoHqa
H - 4,nuxa cxoca

9. Pa6oqlłe xapaKTepxcTrlKl4 yxa3aHHoro BblLue npoAyKTa cooTBeTcTByroT BceM
neperłuc.neHHblM B nyHKTe 8 4exłapł pyeM blM pa60,.ł14M xapaKTep}rcThKaM.
Hacronu4an Haq}loHanbHa, AeKnapaqxn o pa6oqhx xapaKTephcT]4Kax
BblAaeTcn B cooTBeTcTB]4x c 3aKoHoM "o ctponrenbHoil npoAyKlłx14,
lr3roToBnf, eMoil tłcxnpqnTenbHo noA oTBeTcTBeHHocTb npoh3BoAt4Te.nF" oT
16 anpenn 2OO4 r,

Or nmeHl npotł3BoAl4Tens AoKyMeHT noAnxcan

Kutl uroQ Ke6yc, BnaAeneLł KoMnaHilil
(nr,na, Qar,llnnna rł 4onNHocru)

F\RMA^.-,n,llsLuc€A§ c 1c lE L

onecxrqa, 17 oPpCIe9$9YJx8-I§§rłyĘ,_(;i,.ły,
(Mecro ra 4ara as4avrł) łr::r,§';§+,*;lffi?J;§l?Pł'

55-400 
UYi,'" r,n iadU_' """

t"r 07 1 lBiiqpu§,i _too,łz"' o

Koluqeaan rn6xocru
OTcyrcTBhe Tpequa n otcnoetł,vtń npn 30%

rarr6e napyxxoro AhaMeTpa
Vcrońqilsocrl K hcTilDaHhto vcrońqnean x łcrnpaHrp tpv6a
Crożxocru x Ahx,ĄopoMeTaHV He gogaeńcraveT ł

a6lnqa 1. Pa

Hontnnalsxslń
AhaMeTp DN

Cpe4xrń na pyxuulń Afi aMeTp
h Aonycx (+) [vrrvl]

Mtłxtłmałsxa
fl Tonlłr!Ha
crexxr lmml

Tonqnna BHyrpeHHero I
Hapy}ł{Horo cnon

160 160,0+0.4/.o 3,2+0,6/-0 0,5
2oo 200,0+0 5/_o 3,9+o,6/.0 0.6


