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KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOSCI

nr 4|KDZ|MAI-,RO/2017
1, Producent wvrobu

budowlaneso: MALRO

Sp. z o.o.

ul. Smolnicka

10

44-153 SoSnicowice

Kanaly kablowe z betonu zbrojonego z pokrywami i osprzgtem

2. Nazwa wvrobu budow

Nazwa hundlowa:
Rama kanalu PK-1 79,5x50; rama kanalu PK-2 59,5x50; rama kanalu PK-3 29,5x50;
rarnakanalu PK-4 29,5 ze Sciank4 koricow4; ramakanalu PK-7 39,5x50;
ramakanaNu Rla 60x64,5; ramakanalu Rla 60x64,5 z otworami owalnyrni;
rcmakanalu ROa I00x64,5; ramakanalu ROa 100x64,5 z otworarrri owalnymi;
ramakanalu Ra 100x97 ,5; rama kanalu Ra 100x97,5 z otworami owalnymi;

pNytaprzykrywaj4ca PK-5 29x48; plyta przykrywaj4ca PK-6 39x48;
plyta kanalu kablowe go P -3 a 62x3 3 ; plyta kanalu kabloweg o P -2 a 9 2x3 3 ;
plyta kanalu kablowego P-0a 132x33; plyta kanalu kablowego P-1a I92x33;
plytakanalu kablowego P-la 192x33 - wzmacniana; nadprohe kanalu kablowego Nl;
nadprohe kanalu kablowego N2; nadprolekanalukablowego N3;nadprohekanah,skablowego N0;
l1cznik narohny tr-la; l1cznik naroZny L2a.
3, Klasvfikacia statvstvcznu wvrobu

budowlaneso: PKWiU 23.61.I2.I

4. Przeznaczenie i zukres stosowania wvroba budowlunego:
Kanaly kablowe stosowane s4 w sieciach telekomunikacyjnych, energetycznych, sygnalizacyjnych,

sterowniczych i telematycznych w obiektach inZynierii komunikacyjnej, do ochrony kabli
przewod6w przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5, Sp ecv fikuc i a tec hnic zna :

Aprobata techniczna Itr Nr AT12016-10-005
6. Deklarowane cechv

-

techniczne tvr- wvrobu budowlaneso:
C25130 wg PN-EN 206
y St5 0 0B
klasy S235JRH
klasy S235JR
frakcji do 16mm lub frakcji do 25mm

Klasa wytrzymaloSci betonu na Sciskanie:
PrEty zbrojeniowe - stal:
Ksztahowniki zamkniete - stal:
Kqtowniki - stal:
Kruszywo mineralne do betonu:

Zebr ow ana, klas

7. Nazwa i numer akredvtowanei iednostki certvfi.kuiacei lub luboratorium oraz numer certvfikatu
Iub numer rsoortu z badsfi tvou, ieteli tuka iednostku brula udzial w zastosowanvm svstemie ocenv
zsodnoSci wvrobu

Nie dotyczy (System oceny zgodnoSci 4)
Dektarajg z pelnq odpowiedzialnoiciq,

2e

wyrdb budowlany jest zgodny ze specyftkacjq technicznq

wskazanq w pkt 5.
MiejscowoSd i data:

'i+:il:
SoSnicowice, dn. 02.01 .2017r.
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