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Krajowa Deklaracja W
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ciwo ci u ytkowych nr 05_2017

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rura Drewplast z PVC-U SN-2
Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Rura z PVC-U SN-2 o ciance strukturalnej do sieci kanalizacyjnych
bezci nieniowych w rednicy Dn160 i Dn200
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: transport cieków o temp. < 60oC w kanalizacji bezci nieniowej
sanitarnej, deszczowej i ogólnosp awnej w obszarze „U” ( poza konstrukcjami budowli i poza pasami obci onymi
ruchem ko owym)
Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: DREWPLAST Zak ad Tworzyw Sztucznych 56416 Twardogóra , Grabowno Wielkie 5E
Nazwa i adres siedziby upowa nionego przedstawiciela, o ile zosta ustanowiony: nie dotyczy
Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji sta ci w ciwo ci u ytkowych: 4
Krajowa specyfikacja techniczna:
a. Polska Norma wyrobu : nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikuj cej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy
b. Krajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna ITB AT-15-8754/2016
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikuj cej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy
Deklarowane w ciwo ci u ytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowa

Deklarowane w

ciwo ci u ytkowe

Maksymalna temperatura przesy anej
cieczy

60 o C

Sztywno

SN-2

9.

obwodowa

W

ciwo ci u ytkowe okre lonego powy ej wyrobu s zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
ciwo ciami u ytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja w ciwo ci u ytkowych wydana zostaje zgodnie z ustaw
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wy czn odpowiedzialno producenta.

W imieniu producenta podpisa :

Marek P kala – w

ciciel
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