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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Właz D4OO ruszt wlotowy, pokrywa z zawiasem zamykana na zatrzask.

Korpus z wkładkq amortyzdcyjnq, H-80
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Zwieńczenie studni kanalźacyjno-deszczowych kl. D400

3, Zamierzone zastosowanie:
Zwieńczenie studni kanalizacyjno-deszczowych kl. D40O dla ruchu kołowego

w9, EN 124-2:20t5

4. Nazwa i adres siedziby producenta, miejsce produkcji:
MK2 UI. Targowa 1 1, 26-300 Opoczno, Zaklad produkcyjny Turcja

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela o ile został ustanowiony:
MK2 Ul,Targowa 11,26-300 Opoczno

6, Krajowy system zastosowania do oceny iweryfikacji stałości właściwości uzytkowych - (l)
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu: EN 124-2:2015

7b, Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technlcznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: n[e dotyczy
Nazwa akredytowanejjednostki certyfikujqcej, numer akredytacji i nr. krajowego certyfikatu lub nazwa

akredytowanego laboratorium: BSl Kitemork Certtficate No. 596142

Deklarowane właściwości użytkowe

Luz całkowity pokrywy wg normy EN 124:2015-7 pkt. 8.4.4. Luz całkowity 3,5 mm, luz przy zawiasie prawidłowy

Zgodność osadzenia EN 124:2015-7 pkt.8.4.5. Wkładka amortyzaryjna

j rokrywy wyposażone w mechanizm zatrzaskowy wg normy Kat otwarcia pokrywy 120.
EN 124:2015-7 pkt, 8,4,16

9. WłaŚciwoŚci uzytkowe określonego powyzej wyrobu są z9odne z wszystkimi
WYmienionymiw pkt. 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja właŚciwoŚci uzytkowych wydana zostaje 29odnie z ustawą z dn.16 kwietnia
2004 r. o Wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
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wtaŚciwoŚ3 u.ylkctgyc,l usiala p.oducent. oznączanie lo naleźy powiązać z 1ypem wyrobu, a więc ż zeslawem pozicmóY] lub kla§ e,lościvJości uż},tkowych oiiz zamierzonyln
żastosowanien wyrobu, okreŚlonymiW krajowe] Cloklalacji. officzenie mwinno Dyć niepoMarzalneWodnie§isiu do lypów wyrobów budo?r'laĄych produkcwanych pEeI dan€gc
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Zabezpieczenie pokryw w korpusie wg normy pkt,8.4.6. 
I 
Zawias i zatzask

1 Odporność na poślizg w9 EN 124:201 5-7 pkt. 8.4.13 
] 
W.a, n. powierzchni pokrywy 4 mm, inne *rr,"ś;, .god* . l

]
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i rotrywy wyposażone w mechanizm zatrzaskowy wg normy Kat otwarcia pokrvwv 120"
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