
@ dura-line 
Dura-Line Poland sp. z o.o. 

Ul. Kościńskiego 23 
96-502 Sochaczew 

(46) 8640400 
info@duraline.com 
www.duraline.com 

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
National Declaration of Performance 

Nr 004/1 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: 
Name and trade name of the construction product: 

Rury I kształtki z polletyler.i (PEHD) I polipropylenu (PP) do osłony przewodów I kabli. 
Pipes and ftttings made of pol~th~ene (PEHD) and polypropylene (PP) for protection of conductors and cab/es. 
Rury/ Pipes Dura Core OVk AROT 50.,_ 75i, 110i. '. 125, 160, 232, (dawniej AROT DVK 50, 75, 110, 125, 160, 232) 
Rury/Pipes Dura Core DVK (H) ARuT 10 60, (dawniejf'ROT DVK (H) 110,160) 
Kolana/ Bends Dura Core DICF AROT 50, 75, 110, 125, 160, 232 (dawniej AROT DKF 50, 75, 110, 125, 160, 
232) 
Kolana/ Bends Dura Core DKN AROT 50, 75, 110, 125, 160, 232 ( dawniej AROT DKN 50, 75, 110, 125, 160, 
232) 
Złąakl/ C.Ouplers AROT M 32. 50, 75 110 125, 160, 232 
Rury/ Pipes Dura Core DVK-T AROT sb, 75, 110, 125, 160 (dawniejAROTDVK-T 50, 75,110,125, 160) 
Kolana/ Bends DuraCoreAROT DKF-TAROT 5~ 75,110,125, 160(dawniejAROT DKF-TSO, 75,110, 125, 160) 
Kolana/ Bends Dura Core AROTDKN-T5ą,]__5, lJ.0, 125, 160 (dawniejAROTDKN-T 50, 75,110,125, 160) 
Złąakl/ Couplers AROT MT 50 75 110, u:, 160 
Rury/Pipes Dura Core DVK-T(H) AROT 1lo 160 (dawniej AROT DVK-T(H) 110, 160) 
R~/.!'jpes Dura Core AROT b\lR 50/25, ~/SO, SO, 75/25, 75/50, 75, 110/25, 110/50, 110, 
160l"15 (dawniej AROT DVR 50/25, 50/50, 50, 75/25, 75/50, 75, 110/25, 110/50, 110, 160/25). 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego 
ldentiftcatian of the type of the construction product: 

Rury osłonowe dwuścienne o ściankach strukturalnych wraz z kształtkami, złączkami i 
osprzętem 

Structured wal/ double wal/ protective pipes with fittings, couplers and accessories 
AROTDS 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
lntended use or uses: 
w budownictwie lcomunlkacyjnym Jako osłony cła lmych rur I przewodów, kabli telelcomunlkacyjnych, sygnalizacji 
świetlnej I elektryanej, układanych w gruncie w pasie drogowym pod jezmllą lub poza Jezdnią, zgodnie z pkt. 2.3 
warunki stosowania wyrobu IBDIM-KOT-2017/0060 wydanie 2. 
In communicotions engineering as protectionfor other pipes and conductors, communicotions cab/es, traffic lights, laid 
in ground in the roadway under or outslde ca"iageway, in accordance with clause 2.3 of IBDIM-K0T-2017 /0060 
wydanie 2. 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: 
Name and address of the manufacturer and __production site of the product: 

Dura-Une Poland ~p. z o.o. 
ul. Ko§cińskiego 23, 96-502 Sochaczew 

Zakład w Sochaczewie 
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o Ile został ustanowiony: 

Name and address o/the authorlzedrepresentative, where appllcable: 

Nie dotyay/ Notappllcable 

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 
National system applied for assessmentandverificatian of canstarn:y of performance: 

7. Krajowa specyfikacja techniczna: 
National technical spedfication: 
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7a. Polska Nonna wyrobu: 
Polish product standard: 

Nie dotyczy/ Notapplicable 
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Nazwa akredytowanej Jednostki certyfikującej, numer akredytacji I numer krajowego certyfikatu lub nazwa 
akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: 
Name of accredited certification body, number of accredltatlon and number of national certificate or name of 
accredited /aboratory/laboratońes and number of accreditatlon: 

Nie dotyczy/ Not applicable 

7b. Krajowa ocena techniczna: 
National Technica/ Assessment 

IBDIM-KOT-2017/0060 wydanie 2 Rury I kształtki z polietylenu (PEHD) I pollpropylenu (PP) do osłony przewodów i kabli 
"Ru,y i ksztaltkiAROT" 

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: 
Technical Assessment Body/ National Technical Assessment Body: 

Instytut Badaway Dróg I Mostów 

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: 
Name of accredited certification body, number of accreditatlon and number of certificate: 

Nie dotyczy/ Notapplicable 

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 
Declared Performance: 

Zasadnioe charakterystyki wyrobu Deklarowane właściwości użytkowe Uwagi 
budowlanego dla zamierzonego Dedared Performance Remor/es 
zastosowania lub zastosowań 
Essential characteństics of the 
construction product for the intended 
useoruses 

Sztywność obwodowa rur SN 2: odpowiedniej klasy SN Metoda badania wg 

Ring stiffness of pipes 2: relevant SN class Test method according to: 
PN-EN ISO 9969: 2016-02 

Odporność na uderzenia rur brak uszkodzeń i pęknięć 
Warunki badania wg 

lmpact res/stance of pipes 
Testconditions according 

No failures or cracks to: 
PN-EN 61386-24: 2010 

Zmiany w wyniku ogrzewania rur w 
powietrzu (temp. badania 110 (± 2)oC 
dla HD-PE i 150 (± 2) oC dla PP, inne 
parametry badania wg Metoda badania wg 
PN-EN 13476-3+A1:2009) brak rozwarstwień, pęknięć i pęcherzy 
Effeetof heating of pipes in the air no delamination, cracks or blisters Testmethod according to: 

(test temp. 110 (± 2) •c for HD-PE PN-EN IS012091:2001 

and 150 (± 2) •c for PP, other test 
parameters accordlng to PN-EN 
13476-3+A1:2009 J 
Wytrzymałość elektryczna izolacji rur i 
kształtek przy napięciu probierczym 
2000V, sinusoidalnym o częstotliwości Metoda badania wg 
od 50Hz do 60 Hz brak przebicia Test method according to: 
Dieleetricstrength ofpipes and no breokdown PN-EN 61386-1: 2011 
fittings insulation at voltage 2000V of 
substantlally sine wave form and 
havina freauencvof 50Hz to 60 Hz 
Rezystancja izolacji rur i kształtek Metoda badania wg 
lnsulation res/stance of pipes and R2:100 MO Testmethod according to: 
fittinas PN-EN 61386-1: 2011 
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Odpomosć na uderzenie kształtek 
metodą zrzutu 
lmpact resistance of flttlngs (drop 

test) Brakuszkocbeń 

Parametrybadania wg No/oilures 
Testparameters according to 
PN-EN 13476-3+A1: 2009 

Odporność na rozprzestrzenianie się 
płomienia (wyroby o podwyższonej 

Próbka nie zapala się, lub gaśnie przed upływem 
odporności na działanie ognia, 
oznaczone FP) 

30 sek. od usunięcia płomienia 

Resistance to flame propogation (Only The sample does not Igni te or Is extingulshed within 

products with higher resistance to 30 s after removol of the flome 

flame nronnnation marked with FP) 
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Metoda badania wg 
Test method according to 
PN-EN 12061: 2001 

Metoda badania wg 
Test method according to 
PN-EN 61386-1: 2011 

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami 
użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtaśdwokl użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004r. o 
wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
The performance of the product identified above is In conformity wlth all declared performance in dause 8. This national 
declaration of performance is issued in a«ordonce with the act on construction products doted 16 April 2004 untler the sole 
responsibility of the manufacturer 

W imieniu producenta podpisał(-a): 
Signed for and on behalf of the manufacturer by: 

Sochaczew 14.12.2020 
(miejsce i data wydania) 
(place and date of issue) 

Marcin Kropidłowski - Członek Zarządu 

(imię i nazwisko oraz stanowisko) 
(name and function) 


