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KRAJowA DEKLARAcJA wŁAśclwoścluźyrxowycH NR
1. Nazwa i nazwa handlowa

3t2o17

wyrobu budowlanego

Rury spadowe z PVC-U do wody deszczowej
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

Zewnętrzne rury spadowe do wody deszczowej a 50, a75, a 110
3.

zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Rury z PVC-U są przeznaczone do stosowania jako nadziemne, zewnętrzne rury spadowe do wody deszczowej
4. Nazwa i adres

siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KANPLAST Andrzej Kiebus, Ul, Wiejska
5. Nazwa i adres

,15,

56-400 Oleśnica

siedziby upoważnionego pzedstawiciela, o ile został ustanowiony

Nie dotyczy
6, Krajowy system

zastosowany do oceny i weryfikacji stałościwłaściwości
użytkowych

4

techniczna
Polska norma wyrobu

7, Krajowa specyfikacja
7 a.

PN-EN 12200-1,.2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sziucznych do wody deszczowej do zewnętrznego
zastosowania ponad ziemią Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Częśc1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i
systemu
Nazwa akredytowanej jednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu lub nazwa akredytowanego
|aboratorium i nr akredytacji:
Nie doiyczy
7 b. Krajowa ocena

techniczna

Nie dotyczy

Jednostka oceny techniczne

/

Krajowa jednostka oceny technicznej

Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu
Nie dotyczy
8.

1ową1 9 yv]ąĘiryg śc,i,u
Zasadnicze charakterystyki
budowlanego dla zamienonego

D e!t]a

żylkprye

wyrobu

Wygląd zewnętrzny

i

banła

'--r--_-1
Wymiary

użytkowe

Deklarowane właściwości

Powiezchnie zewnętrzne iwewnętrzne rur powinny byc gładkie,
nierówności, pęchezy, porów.
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Tablica 1. Wymiary rur
Nominalna średnica

Średnia średnica zewnętrzna
itolerancja (+) [mm]

zewnętana DN

Grubośc ściaanki e [mm]

,_ltqjj:L

50

110

t

_

75 + 0,4

*_

]]l]9,4 _

€max

€min

,|,8

z,z

)1

1,9

_ i *_

2,? ,

2,6

Tablica 2. Wymiary kielichów rur
Wymiary kielicha [mm]

Nominalna średnica

zewnętrzna DN

Długośó min. kielicha od
rowka do początku skosu

Właściwości
użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
użytkowymi, Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
deklarowanymi właściwościami
użytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
9,

W imieniu producenta podpisał:

Zbigniew Walas, Dyrektor
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KRAJowA DEKLARAcJA wŁAśclwośclużyrxowycH NR
1, Nazwa i nazwa

handlowa wyrobu budowlanego

Rury z PVC-U z rdzeniem spienionym do kanalizacji zewnętrznej, w zakresie średnicg110

obwodowej SN4 ( typ średni)oraz SNB ( typ ciężki).
2,

4t2o17

- a 200

o sztywności

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Rury do kanalizacji zewnękznej SN4 lub SN8
3.

zamiezone zastosowanie lub zastosowania:

Rury o ściankach strukturalnych z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) PVC- U przeznaczone do stosowania w systemach
bezciśnieniowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, jako zakopane pod ziemią poza konstrukcjami budowlanymi oraz
wewnątrz struktur,
4. Nazwa i adres

siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KANPLAST Andrzej Kiebus, Ul Wiejska 15, 56-400 Oleśnica
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego pzedstawiciela, o ile został ustanowiony
Nie dotyczy
6. Krajowy system

zastosowany do oceny iweryfikacji stałościwłaściwości
użytkowych

4

techniczna
Polska norma wyrobu

7. Krajowa specyfikacja
7 a,

PN-EN 13476-2:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania
i kanalizacji. System przewodów rurowych o ściankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),

polipropylenu (PP)ipolietylenu (PE). Część2Specyfikacje rur ikształtek o gładkich powierzchniach wewnętrznych i
zewnętrznych oraz systemu, Typ A. 200Br.
Nazwa akredytowanej jednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium i nr akredytacji:
Nie dotyczy
7 b. Krajowa ocena techniczna
Nie dotyczy

Jednostka oceny techniczne

/

Krajowa jednostka oceny technicznej

Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki ceńyfikującej, numer akredytacji i numer ceńyfikatu
Nie dotyczy
8, Deklarowane

właściwości
użytkowe

Zasadniczecharakterystyki

Lp.

l

wyrobu budowlanego dla
zamienonego zastosowania lub
zastosowań
_i

Wyg|ąd zewnętrzny oraz

fur

barwa

i
i
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]

]

Z

1

l

Widoczne powiezchnie rur powinny byc gładkie, pozbawione rys,
widocznych zanieczyszczeń lub porów. Wewnętzna i żewnętrzna
warstwa rur powinna być wybarwiona w całym przekroju ścianki

Wlmlał

3. l Temp mięknienia

wg Vicata
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>70

Metoda badania: PN-EN 727:1998

4.
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TlR ś10
Metoda badania: PN-EN 744:1997

tsl(urcz WZdłuZny [%l
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rurach nie powinno byc pęchezy lub
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B,

Metoda badania: PN-EN lSO 2505

0dporność na dichlorometan

Brak oddziałyłvania
Metoda badania; PN-EN 5B0

Sztywnośc obwodowa

> Odpowiednia SN
Metoda badania: PN-EN

lS0

9969

Brak pęknięc i rozwarstwień pzy 30ok ugięcia średnicyzewnętznej
Metoda badania: PN-EN 1446

Elastycznośćobwodowa

PVC-U

Wskaźnik pełzania

< 2,5 przy ekstrapolacji dla 2 lat

Metoda badania: PN-EN lSO 9967
Szczelnośc poĘczeń z
elastomerowym pierścieniem
uszczelniającym

średnica
zeWnętrzna
d" [mm]
110

,

Brak pzecieku
Metoda badania: PN-EN 1277

I
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Grubości ściankie [mml

Min, gruboścścianki

Zewnętrzne d"*

Warstwy WeWnętrznej

[mm]

eł.mn [mm]

d".,."
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Tablica 2. Wymlar kielichów rur
Wymiar

NominaIna

nominaIny

średnica
ZeWnętżna

DN/Do

d" [mm]

+
i

-.-110
,160

4,4

dsm,min

40999

5,4

- minimalna średnia średnica wewnętrzna kielicha

ez,min -

minimalna grubośc ścianki kielicha

ea,.in - minimalna grubośc ścianki w strefie rowka
Amin -

minimalna głębokośckielicha

zauszczelką

maksymalna głębokoścstrefy uszczelniającej
Ll .in - minimalna długoścbosego końca
H - długoścrowka

Cmax -

Właściwości
użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymiwłaściwościamiużytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
9.

W imieniu producenta podpisał:
Zbigniew Walas, Dyrektor
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