KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚC|WOŚCl
Nr 2lBl10l2017

1. Nazwa i nazwa

UZYTKOWYCH

handlowa wyrobu budowlanego:

Bezodpływowe zbiorniki na ściekiz polietylenu EURo-PLAST - typoszelegi
Zbiornik trzywarstwowy TRY
2.

oznaczenie typu Wyrobul

Typ] ZB-TR1_1,2/2000 (9-100); ZB-TR]-1 ,2/3000 (9-101) ZB-TR1-1,2/4ooo (9-102) ZB-TR1-1 2/5ooo (9 1o3);
ZB-TR]-1,2/6000 (9_104) ZB-TR1-1,2/7000 (9_105); ZB-TR1-1,2/8000 (9-106); ZB-TR1,1 ,2/9ooo (9-107): zBTRlł,2/10000 (9-108)] ZB-TRi-1 ,2/11000 (9-109) ZB-TR1-1,2/12000 (9-110); ZB-TRi-1 ,2/13000 (9-111)
ZB-TR|-1,2/14000 (9-112); ZB-TR1,1,2/15000 (9-113); ZB-TRlł,6/6000 (9-203); ZB TR],1 6i7ooo (9_2oa);
ZB-TR1-1,6/8000 (9_205) ZB-TR1-1,6/9000 (9_206); ZB-TR1-1,6/10000 (9-207)i ZB-TR|-1,6/1100o (9 208)
ZB-TR|-1,6/12000 (9-209); ZB-TRlł,6/13000 (9-2'10) ZB-TR1-1,6/14000 (9-211); ZB-TR]-1 6/1500o (9-212)
ZB-TR1-1,6/16000 (9-213); ZB-TR1-1 6117aal p-214) ZB-TR1-1,6/18000 (9_215); ZB,TR1-1,6/190oo (9-216);
ZB-TR1-1,6/20000 (9-217); ZB-TR1-1,6/21000 (9 -218) ZB-TR|-1,6l22aja p-219), ZB-rRń ,6123ooo (9-220);
zB-rR|-1,6l240a0 p-221); ZB-TR1-1,6/25000 (9-222) zB-rRL1,6l2600a p-223), zB-rRl1,6127ooo (9-224):
ZB-TR1-1,6/28000 (9-225); ZB-TRlł,6/29000 (9-226) ZB-TRl1,6/30000 (9,227);

zamierźone zastosowanie lub zastosowania:
Przeznaczone do gromadzenia: ściekóW bytowych, gnojóWki, 9nojowicy, Wód gnojowych, ściekóW
z pomieszczeń Udojowych, ściekóW powstających z pżetwólstwa rolno-spożywczego Wód
deszczowych, nawozóW sziucznych, Wody technologicznej, Wody pżeciwpożarowej ipłynóW
zawielających związki chemiczne W Zakresie których polietylen zachowuje odpornośćchemiczną,
3.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce prod ukcji Wyrobu
PPU,H,,,EURo-PLAST" Remigiusz Waldowski
ul, Bema 146
87-720 ciechoc]nek
5, Nazwa i

Nie doiyczy

i

adres siedziby upoważnionego prżedstawiciela, o ile został ustanowiony:

Krajowy system zastosowany do oceny iWeryfikacji stałościwłaściwości
użytkowych:
system 4
6.

7, Krajowa

specyfikacia techniczna;

7a, Polska Norma wyrobu:
Nie dotyczy

7b. KIajowa ocena techniczna: Aprobata Techniczna loŚ-PlB AT/2o16-08 -o244lA4 wydana
orzez lnstylJl ochloly Slodow ska - Parstwowy nstyTLt Badawczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednosika oceny technicznej: Nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki ceńyfjkującej, nUmer akredytacji i numer ceńy.fikatuI Nie dotyczy
8. Deklarowane

Właściwości
użytkowe;

Zasadnicze charakterystyki Wyr(
robu
budoWlanego dla zamieżoneg
go
zastosowania

Wyizymałośó kon§trukcji
szcżelnośó

Deklarowane właściwośc]
użytkowe

L]Wagi

1,0 m (naziomu)

Brak

Próba zgodna

Brak

9, Właściwości
Użytkowe określonego powyżej Wyrobu są zgodne z Wszystkimi Wymienionymi W

pkt,8 dek]arowanymiWłaściwościarniUżytkowymi Niniejsza krajowa deklaracja Właściwości
użytkowych Wydana zo§taje zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 20o4r o Wyrobach budowlanych,
na Wyłączną odpoWiedziaIność ploducenta,
W imieniu prodUcenta podpisał:
ciechocinek 12 10 2017
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