
DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 36/ZRl14

I. Producent wyrobu budowlanego: "Gamrat" Spółka Akcyjna
ul. Mickiewicza 108; 38-200 Jasło
(pelnan""wa; adres~8klllduprodiJk41ąa:IJOW)'fób)

2. Nazwa wyrobu budowlanego: Rury polietylenowe klasy PE 80 oraz PElOO do przesyłania wody, wody
użytkowej i kanalizacji ciśnieniowej; zakres średnic 020mm- 0800mm; szeregi wymiarowe SDR 6; SDR 7,4;
SDR 9; SDR 11; SDR 13,6 ; SDR 17; SDR 21; SDR 26; SDR 33; SDR 4l.

(nazW3,"azwahan<lIo ••a.łyp.OOmana.galuno:~.kl",a)

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWIU 22.21.21.0

4. Pr.teznaczcnic i zakres stosowania wyrobu budowlanego: do ciśnieniowego przesyłania wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, łącznie z przesyłaniem wOdy przed jej uzdatnieniem, do ciśnieniowych
systemów przesyłania wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz ciśnieniowego i podciśnieniowego
przesyłania kanalizacji sanitarnej (maksymalna temperatura przesyłanej wody 40°C; powyżej 20°C należy
stosować współczynniki obniżające dopuszczalne ciśnienie pracy).

(z •••• "'ztspc:cyfikICJlI.lCcłm'aną)

5. Specyfikacja techniczna: PN-EN 12201-2+Al: 2013 "Systemy przewodów rurowych z WlOrzyw sztucznych
do przesyłania wOdy oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). Część 2:
Rury"

(numer.tt1utirok\lStaroow"'mIPoI""-iqNormywyrolMolubnumcr.tytul'roI.: •••.ydall •• aprob.1cy.ecłoniCOlCJonvn:v ••• Joon05lkiaprobuj....,j)

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: ciśnienie nominalne dla rur klasy PESO
SDR 6 -PN25; SDR 7,4 - PN20; SDR 9 - PN16; SDR 11 -PN12,5; SDR 13,6 -PN 10; SDR 17 -PN 8;
SDR 21 -PN 6; SDR 26 -PN 5; SDR 33 - PN4; SDR 41 - PN3,2; dla rur klasy PElOO SDR 7,4 - PN25;
SDR 9 - PN20; SDR 11 -PN16; SDR 13,6 -PN 12,5; SDR 17 -PNlO; SDR 21 -PN8; SDR 26 -PN 6;
SDR 33 - PN5; SDR 41- PN4 - temperatura odniesienia 20'C.

(da\cniezbt;dneJ.oioc!ltyfikilCJ,t)'P"oI<rtślonewproj!Tllm;cbadańl

7. Nazwa i numer akred)'towanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu
lub numer r.tportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brAła udział w 7..astosowanym syslemie oceny
zgodności wyrobu budowlanego: nie dotyczy.

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