KRAJOWA DEKLARACJA WTASCIWOSCI UzYTKOWYCH
National Declaration of Performance
Nr 004/1
1

Naarua i naz¡ta handlowa wyrobu budowlanego:
Name and trade name of the construction product:

Mufa elektrooporowa WAVIDUO PEHD QS 512,5, DN 40 - 315 mm
Electrofusion Coupler WAVIDUO HDPE QS Sf ¿5, DN 40 - 315 mm
2.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
ldentification of the type of the construction product:
701224053 for d40mm
70L224O55 for d50mm

701224056 for d56mm
707224057 for d63mm

70t224058 for
701224059 for
7OL224O6O for
701224061. for

d75mm
d90mm
d110mm
d125mm

7j1224j62for dL60mm
701224073 for d200mm
70]-224064 for d250mm
70L224065 for d315mm

3.

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
lntended use or uses.'

.

o
4.

instalacje odprowadzEqce nieczystoéci i écieki pochodzenia socjalno-bytowego zarówno
wewnqtrz konstrukcji budowli, jak i w systemach podziemnych zakopanych pod konstrukcjq
budowli - obszar zastosowania BD,
soil and waste discharge pipework for the conveyance of domestic waste waters for both inside
buildings and buried in ground within the building structure

- application area BD
instalacje do wody deszczowej wewnEtrz konstrukcji budowli.
rainwater pipework within the building structure

Nazrua iadres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu:
Name and address of the manufacturer and production site of the product:

Georg FischerWavin AG

Ebnatstrasse 111
CH-8201 Schaffhausen, Szwajcaria

5.

Nazwa i adres siedziby upowaZnionego przedstawiciela, o ile zostal ustanowiony:
Name and address of the authorised representative, where applicable:
Nie dotyczy

6.

I Not applicable

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji staloéci wlaéciwo5ci

uzytkowych: 4

Nationalsysfem applied for assessment and verification of constancy of pefformance:

7.

Krajowa specyfikacja techniczna:
N atio

n aI

tech

n

ica I s pec ification :

7a. Polska Norma wyrobu:
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Polish product standard :

PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystoéci i écieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewn4trz konstrukcji budowli ..
Polietylen (PE) " Gzçóé l: Wymagania dotyczqce rur, ksztaltek isystemu
Nazwa akredytowanejjednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub naa¡va
akredytowanego laboratoriu m/laboratoriów i nu m er akredytacji :
Name of accredited certification body, number of accreditation and number of national certificate or
name of accredited laboratory/laboratories and number of accreditation:
Nie dotyczy

I Not applícable

7b. Krajowa ocena techniczna:
N atio na I Te ch n ica I Assessmenf.'
Nie dotyczy

I Not applicable

Jednostka oceny tech n icznej/Krajowa jednostka oceny tech n icznej :
Technical Assessmenf Body/ N ational Technical Assessmen t Body:
Nie dotyczy

I Not applicahle

Naz¡va akredytowanejjednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Name of accredited certification body, number of accreditation and number of certificate

Nie dotyczy
8.

I Not applícahle

De kla rowa ne wlaéciwo6ci u2ytkowe
Declared Performance:

:
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Zasadnicze cha ra kte rystyki wyro bu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowañ
Essenfla/ characteristics of the
construction product for the intended
use or uses

Deklarowane wlaéciwoéci u2ytkowe
Declared Pertormance

Uwagi
Remarks

Masowy wskaÍnik szybkoéci plyniqcia

Zgodny z (in accordance with)
PN-EN 1519-1:2002, pkt 4.3

Material test

Melt moss-flow rote
StabilnoSó termiczna

Thermal stability

Odpornoió na ci6nienie wewnQtrzne
Resistance to internal pressure

Czas indukcji utleniania (Oxidotion
induction t¡me)> 20 min,
PN-EN 1519-L:2002, pkt 4.5

Zgodna z (in accordance w¡th)
PN-E N 1519-1 :2002, pkt 9.2

Badanie materialu

Badanie materialu

Moteriol test

Badanie materialu wykonywane na
próbce w postaci rury

Material test tested in the form of a
p¡pe

Appearonce

Wyglqd

Zgodny z (in occordance with)
PN-EN 1519-1:2002, pkt 5.1

Barwa

Zgodna

Colour
Wlaiciwoéci geometryczne
Geom

etri ca I ch a ra cte ri sti cs

z (in occordance with)
PN-EN 1519-L:2002, pkt 5.2

Zgodne z (in accordance with)
PN-EN 1519-L:2OO2, pkt 6.3 i 6.4.2

Szczelnoéé

Szczelnoéé badana wodq zgodna z
(Wate rtig htness i n o cco rd o n ce with )
PN-EN 1519-1:2002, pkt 8

Tightness

Szczelnoéé badana powíetrzem zgodna z

(Airtightness in occordonce with)
PN-EN 1519-1:2002, pkt 8
Odpornoéé na cykliczne dzialanie
podwy2szonej temperatury zgodna z
(Elevated temperoture cycling in occordance

with)
PN-EN 1519-1:2002, pkt 8

9

Wtaéciwoéci u2ytkowe okreélonego powy2ej wyrobu sa zgodne z wszystkimi wymienionymi

w pkt

8

deklarowanymi wla5ciwoéciami u2ytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlaéciwoéci u2ytkowych
wydana zostaje zgodnie z ustawE z dnia L6 kwietnia z 2OO4r. o wyrobach budowlanych na wytqcznq
odpowiedzia lnoéó producenta.
The performance of the product identified obove is in conformity with oll declored performonce in clause
8. This notional declorotion of performonce is issued in accordonce with the act on construction products
doted 76 April 2004 under the sole respons¡bility of the manufacturer.
W imieniu producenta podpisal(-a):
Signed for and on beholf of the monufocturer by:
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