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Krajowa Deklaracja Zgodno6ci nr: 33-SR-2/15

l. Producent wyrobu:
.,BUDMAT" Bogdan WiQcek
09-407 Plock, r . Otolinska 25

Zaklad Produkcyjny: Wloclawek, ul. Duninowska 9, 87-800 Woclawek.

2, Nazwa wyrobu: Rwy spustowe i akcesoria wyposa2enia systemu PVC-U ,,proAqua,'

3. Klasyfikacja statystyczna wyrotru, PKWiU:
PKWiU 22.23.19

4, Przeznaczenie i zakre$ stosowania rvyrobul
Rury spustowc i akcesoria wyposa2enia z PVC-U do odprowadzania wody opadowej.

5. Specyfikacja technicznal
l'olska Norma PN-EN 12200-l :2002 ,,Sys1emy pEewod6w rurowych z twoz).w sztucznych do wody
deszczowej do zewnQtrznego zaslosowania ponad ziemiq. Nieplastyfikowany poli(chtorei< winylu)
(PVC-U),'

6. DeklarorvAnc ccchy techniczne typu wyrobul

Szczeg6lowc cechy rechnicznc zgodnc z specylikacj4 techniczn4.

7, Nazrva i numer akredytowanej jednostki certyfikujqcej lub lsboratorium oraz numer
certyfikatu lub raportu z badai typu, jeieli taka j€dnostka brala udzial\ry zastosowanym
systemie oceny zgodlo6ci wyrobu budorvlanegol
Nie dotyczy - system oceny 4

Deklarujg z-peln4 odpowiodzialnosci4, ze wyr6bjest zgodny ze specyfikacjE technicznq wskazan4
w punkcie 5.

W imieniu producenia podpisal
Z-ca Dyrektora Dzialu Innowacji Produktowej Marek Wi$niewski

0Ezwisko i srarowisko)
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Plock dnia 05.02.2015r.



Vertimas ii lenku kalbos

Salies atitilties dellaraciia nr. 33-SR-2/15

1, Gaminio gamintojes
,,B['DMAT" Bogdant Wigcek
09-407. Plock. ul. Otoliiska 25

Gamybos imond: Wloclawek, U1. Duninowska 9, 87-900 Moclawek.

2, Gaminio pavadinimas: PVC-U sistemos ,,ProAqua" lietvamzdiiai ir reikmenys,

3. Statistine gaminio klasitikacijal
PKWiU 22.23.t9.

4. Gaminio paskirtis ir naudojimo sritis:
Lietaus vardeniui nuleisti skirti ig PVC-U pagaminti liotvamzdziai ir reikmenys.

5. Technin0 specilikacija:
Lenkijos standartas PN-EN 12200-l:2002 ,,AntZeminds iSorin€s plastikinir.l lietvamzdziq sistcmos.
Neplastifi kuotas polivinilchloridas (PVC-U)".

6. Gaminio tipo deklaruojamos technin0s salyb6s:
Konlccdios techdnes savybds atitinka gaminio techning specifikacij4.

7. Paskelbtosios sertifikavimo imonds arba laboratorijos pavadinimas ir numeris bei
sertifikato arba tipo bandymq atskaitos numeris, jeigu tokia istaiga dabTavo taikytoje
statybinio gaminio atitikties ve inimo sistemoj€l
Netaikoma. 4-oji vefinimo sistema.

Su visiska atsakomybe pareiskiu, kad gaminys atitinka 5-ajame punl<te nwodyt4 techning
specifikacij q.

Gamintojo vardu pasimle
Naujq produktll skyriaus direktoriaus pavaduotojas Marek Wisniewski

(pavarde ir pareigos)

/paraias/
Plockas,2015-02-05

Isalioto asnens paralas
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2018 m. vasario 14 d.
As, Nalalija Tkadenko, vertimq biuro ,,INTERPRETUM"
leDkq i lietuviq kalbq teisingumq,

Vertimq biuras UAB "INTERPRETUM"
Imones kodas 302299561
Adr€sasr Donelaidio g, 33-1 14,
Tel,t (8-37) 24 00 96, +370 699
Faksas: (8-37) 24 00 96
EI.paStas: interpretum@inbox.lt
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Kaunas LT-44240, Lietuva
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