
DEKLARACJA ZGODNOŚCI   nr  5 / 2014

1 Producent wyrobu budowlanego P.W. > WTÓRMEX <
Sp. z o.o., Sp. K
ul. Św. Rozalii 11 97-500 Radomsko

2 Nazwa wyrobu budowlanego
Kształtki wodociagowe z żeliwa sferoidalnego w zakresie średnic Dn 50 do 1200
 - kołnierzowe typu: Q, N, T, TT, FFK, FFR, FFs, Fs, Fg, Fw, FFg, X, Xg, XR
 - kielichowe typu: KU, MMB, MMQ, MMK, MMR,
 - kielichowo kołnierzowe typu: E, EU, U, MMA,
 - kształtki specjalne typu: PAF, RRK, K, EN, MK, MQ, PFF, PT, PTT

3 Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego PKWiU: 27.21.20,     27.21.10

4 Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego:
Wyroby /armatura, kształtki/ do stosowania przy budowie i remontach instalacji służących
do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia lub na potrzeby gospodarcze (ścieki komunalne, kanalizacja).

5 Specyfikacja techniczna:

Polska Norma PN-EN 545 : 2010 Rury,kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do
rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań.

PN-EN 1092-2: Wymiary przyłaczy kołnierzy na cisnienie nominalne do 40 Mpa

6 Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:
Kształtki wodociagowe z żeliwa sferoidalnego kielichowe, kołnierzowe, specjalne.
Materiał konstrukcyjny: Zeliwo sferoidalne zgodne z PN-EN 1563
wewnętrzna powłoka: cementowa / farba bitumiczna / farba epoksydowa
zewnętrzna powłoka: pokryte farba bitumiczna / farba epoksydowa

(grubość powłoki z farby epoksydowej 250 mikrometrów)
ciśnienie nominalne: od 1 do 4 MPa

7 Nazwa jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub nr. raportu z tych badań
jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego

  - atesty Państwowego Zakładu Higieny dotyczące powłok kontaktujących się z wodą pitną;

Atest Higeniczny PZH nr. HK/W/0457/01/2014 - farba bitumiczna
Atest Higeniczny PZH nr. HK/W/0457/03/2014 - kształtki z cem.portlandzki /hutniczy/
Atest Higeniczny PZH nr. HK/W/0457/02/2014 - kształtki epoksydowane
Atest Higeniczny PZH nr. HK/W/0711/01/2012 - rury żeliwne "Sertubi"

Deklaruję z pełna odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny z specyfikacją techniczną 
wskazaną w pkt. 5.
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