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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Właz DN600 D400, pokrywa na ząwiasie z ryglem,

korpus Hl00 mm z wkładkq amortyzujqcq, typ MKZ

Z. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
DN600 D400, MKz

3. zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do przykrywania wpustów ściekowych, studzienek włazowych i studzienek inspekcyjnych w obszarach

narażonych na ruch pieszy i/lub kołowy

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
MK2 Ul, Targowa 11,26-300 Opoczno, Zakład produkcyjny XTR-0120

5. Nazwa iadres siedziby upowaznionego przedstawiciela o ile został ustanowion!. niedotyczy

6. Krajowy system zastosowania do oceny i weryfikacji stałości właściwości uzytkowych - 1

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma Wyrobu: pN,EN 124-2:2015-07

Nazwo akredytowanej jednostki certyftkujqcej, numer akredytacji i nr krajowego certyfikatu:
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski lnstytut Technologiczny
AC 03O, Certyfikat Nr 030-UWB-13/20

7b. Krajowa ocena techniczna:
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostko oceny technicznej: nie dotyczy

B. Deklarowane właściwości uzytkowe,
Zasadnicze charakterystyki wyrobu budow|anego dla zamierzonego Deklarowane właściwości uzytkowe

zastosowania lub zastosowań

Reakcja na ogleń:

Nośność: jako:

- powierzchnia nośna korpusu
- nośność
- trwałe odkształcenia

Zabezpieczenie pokryw/krat paprzez,.

-wVoosalcn e l.abezo eclające

BeZpiCclensIWo cl z cci poprze z:

wlRolażelie zabezpieczające lu b wyposazenie zam}k1loce:

Odpornośc na poślizg:
a) po|.rywy z:

wypuk}ym wzo.cln

Irwa]ośc:

- nośności przecl uszkodzeniem mechanicznym
- zabezpieczenie przed niezamierzonym podniesieniem
- odporności na poślizg bez utraty przyczepności
- skuteczności dotycząca bezpieczeństwa dzieci

A,|

Pbś7,5N/mmŻ
400 kN
ś1 mm

h= 0,21 mm przy Fv,,1,116 kN

Wyposazenie zamykające
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Zgodne
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Właściwości uzytkowe określonego powyzej wyrobu są 29odne z wszystkimi
wymienionymi w pkt. B deklarowanymi właściwościami uzytkowymi. Niniejsza krajowa
deklaracja właŚciwoŚci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dn.16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.
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