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1.

Nazwa і nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

2.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Wpust deszczowy D400 ВК67, 600х400 тт., zawias/zatrzask,
korpus 4/4 kolnierza, Н-100 тт.
D400 ВК67 600х400 4/4 kolnierz, МК2

З. Zamierzone zastosowanie:

Do przykrywania wpust6w sciekowych, studzienek wlazowych і studzienek inspekcyjnych w obszarach
nara:i:onych па ruch pieszy і/ІиЬ kolowy

4. Nazwa і adres siedziby producenta, miejsce produkcji:

МК2 UI. Targowa 11, 26-300 Opoczno, Zaklad produkcyjny XTR-0120

5. Nazwa і adres siedziby upowaznionego przedstawiciela о іІе zosta+ ustanowiony: nie dotyczy
б. Krajowy system zastosowania do oceny і weryfikacji sta+osci w+asciwosci uzytkowych - 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7а. Polska Norma Wyrobu: PN-EN 124-2:2015-7
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji і nr. krajowego certyfikatu ІиЬ nazwa
akredytowanego laboratorium: Siec Badawcza tukasiewicz - Krakowski /nstytut Technologiczny
АВ494, Certyfikat Nr 030-UWB-13/20

7Ь. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka осепу technicznej/Krajowa jednostka осепу technicznej: піе dotyczy

uzvt kowe:
D е kl arowane w+asc1wosc1
, .

8

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla
zamierzonego zastosowania lub zastosowar\

Deklarowane w!asciwosci uzytkowe
А1

Reakcja па ogieri:
NoSnoSC:

- powierzchnia korpusu

- noSnoSC

Pb:O,SN/mm'
400kN

Zabezpieczenie pokryw/krat poprzez:
-wyposazenie zabezpieczajqce

Pгzemieszczanie pionowe 2,26 mm przy Fv= 0,920 kN

Bezpieczeristwo dzieci:
- wyposazenie zamykajqce lub zabezpieczenie zamykajqce

Wyposazenie zamykajqce

Odpornosc па poslizg:
а) pokrywy z:
- wypuklym wzorem

Wypukly wz6r

Trwalosc:
- nosnosc/badania obciszeniowe
- zabezpieczenie pokrywy
- odpornosc па poslizg
- bezpieczeristwo dzieci

Zgodne
Zgodne
Wypukly wz6r
Zgodne

:;;1 mm

- odksztalcenie trwale

9.

W+asciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu SёJ zgodne z wszystkimi
wymienionymi w pkt. 8 deklarowanymi w+asciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja w+asciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawёJ z dn. 16 kwietnia
2004 r. о wyrobach budowlanych, na wy+ё)cznёJ odpowiedzialnosc producenta.

W imieniu producenta podpisa+:
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