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               Krajowa Deklaracja Właściwości użytkowych  nr 07_2017

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rura kanalizacji wewnętrznej  z PP-H
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Rura do odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz konstrukcji budowli
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:do budowy systemów przewodowych z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków wewnątrz konstrukcji budowli
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: DREWPLAST Zakład Tworzyw Sztucznych Marek 

Pękala,  56-416 Twardogóra, Grabowno Wielkie 5E
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy 
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4 
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

a. Polska Norma wyrobu : PN-EN 1451-1 grudzień 2001
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa 
akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy 
b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy 

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowań 

Deklarowane właściwości użytkowe 

Maksymalna temperatura przesyłanej 
cieczy

90 o C

Grubości ścianek DN32-1,8mm; DN40-1,8mm; Dn50-1,8mm; Dn75-1,9mm;  DN110-
2,7mm

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 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

W imieniu producenta podpisał: 

Marek Pękala – właściciel Grabowno Wielkie 22-09-2017
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