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DZIA    KONTROLI    JAKO CI

D E K L A R A C J A     Z G O D N O  C I    NR 102

1.  Producent wyrobu budowlanego: Przedsi biorstwo  Barbara  Kaczmarek  Spó ka  jawna
                                                                  Malewo 2 , 63 – 800  Gosty

2.  Nazwa  wyrobu budowlanego: Kszta tki z  PVC-U, PP  do  sieci  kanalizacji  bezci nieniowej:
                                                       ø 110 ÷ ø 315  SN8

3. Klasyfikacja  statystyczna  wyrobu budowlanego:   PKW i U : 25.21.2

4. Przeznaczenie  i  zakres  stosowania wyrobu budowlanego:

Kszta tki  kanalizacyjne  z  PVC-U, PP przeznaczone  s   do  bezci nieniowego  transportu  cieków
w  kanalizacji  zewn trznej.

5. Specyfikacja techniczna :
PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci nieniowego odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu ) (PVC-U). Cz  1:
Specyfikacje rur, kszta tek i systemu
PN–EN 1852–1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezci nieniowego odwadniania i kanalizacji. Polipropylen (PP) Cz  1: Specyfikacje rur, kszta tek i
systemu.
Aprobata Techniczna  AT/2009-03-0530 Rury i kszta tki KACZMAREK z nieplastyfikowanego
poli(chlorku  winylu)(PVC-U) ze ciankami litymi i ciankami strukturalnymi ( z rdzeniem spienionym lub
niespienionym )do bezci nieniowej kanalizacji i odwodnie , wydana w 2009 roku  przez Instytut
Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.
Opinia Techniczna GIG z  28.08.2009 dotyczy  spe nienia warunków stosowania na terenach obj tych
wp ywami eksploatacji górniczej kszta tek wtryskowych wykonanych z PP, w sieci kanalizacji zewn trznej
bezci nieniowej
Opinia  Techniczna  GIG z  17.08.2009 dotycz ca sztywno ci obwodowej kszta tek PP do odwadniania
i kanalizacji zewn trznej.

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

      System oceny zgodno ci – 4

7.Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikuj cej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer
raportu z bada  typu, je eli taka jednostka bra a udzia  w zastosowanym systemie oceny zgodno ci wyrobu
budowlanego.

Nie dotyczy

Deklaruj    z   pe     odpowiedzialno ci  ,   e   wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacj  techniczn
wskazan  w pkt 5.

Malewo , dnia 25.05.2010 r.
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