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DEI(LARACJA ZGODNOSCI
,t:

l,Producent riyrobu: ,,AKWEDUKT
,:.!

-

Marek Pawlak"

(peha nazwa i

adres zaldadu produkujqcego wyr6b)

94-308 N-6&2 ul.Syrokomli 5

2. Nazwa wyrobu: uszczelki elastomerowe qp U-AK DN 50-200mm do 2eliwnych rur
kanalizacyjnych kielicho!rych slu:Zqcych do odprowadzania w6d z budynk6w.
(aazna, nazwahandlowa, Bp, odmiana, gatunelq klasa)

3. Klasyfikacja

wyrobu: - PKWiU

- 25.21.22 -

70.19.

(sybot SWW lub kod

pKWiI)

4.Przezntczenie i zakres stosowania wyrobu: uszczelnianie pol4czef kielichorych
w kanalizacji zeliwnej grawitacyjnej sluz4cej do odprowadzania w6d z budynk6w
(zgodnic z dokumentcm odnirsienh)

5. Dokument odniesienia: PN- EN 681- 2
(numer, tytul i rok ustanowienh Polskiej Normy lub numer, tytul i rok wydania aprobaty)

6. Partia wyrobu objeta deklaracja: fakrura

* ..fHl{.fi....

..

z

drua0{*#,.?.{t.

Deklarujg z petnqodpowiedzialnoSciq 2e wyroby zpartii okreslonej w pkt. 6
z dokumentami odniesienia wyno.ienionymi w pkt. 5.

zgodne

DEKLARACJA ZGODNOSCI
.

,l:

I.Producent wyrobu: ,,,A,KWEDUKT

-

Marek pawlak(pehra nazwa i adres zakladu prcdukuj4cego wyr6b)

94-308 N.6&2 ul.Syrokomli 5

2. Nazrva wyrobu:

zlqcza zaciskowe,,A WJ"
(nazlv4 nazwahandlow4 typ, odmiaaa, gatunetq klasa)

3. Klasyfi kacj a wyrobu t. I 3 63 -2 lub 25 .21 .22-7 O.l O
(sybol SWW lub kod pKWiI-r)

4;?tzeznaczenie i zakres stosowania rvyrobu: stosowane do lqczenia ze sobqrur
z
..:......

polietylenu

(Tgodnie z dokumentem odniesienia)

oraz annafury i rur stalowych z poiletylenowymi,

pN:

1,0

Mp4 temperatura 20oc

5. Dokument odniesienia: - APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-g5t
6l2}l}wydana
(numer, tytul i rok ustanowienia Polskiej Normy lub numer,
tytul i rok wydania aprobaty)

przez INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ITB
(technicznej oraz naava jednos*i aprobujqpej)

Warszaw4 2010,waimado dn. 16.11.2015
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l}t r2ofl wydany pr:,ezpANsTwowy ZAKLAD

zaklad,Higieny Komunalnej

-

warszawa, waimy do dnia 2s.03.2016 r.
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