
 

 

KRAJOWA  DEKLARACJA   

WŁAŚCIWOŚCI  UŻYTKOWYCH  
nr 43/2021 

 
1. Nazwa i nazwa handlowa  

wyrobu budowlanego: 
Rury dwuwarstwowe NAVIFLEX SPECTRA, BLACKFLEX SPECTRA 

wykonane z HDPE 

 
2. Oznaczenie i typ wyrobu 

budowlanego 
Wymiary rur DN: 50, 63, 75, 90, 110, 160, 200mm 

 

3. Zamierzone zastosowanie 

lub zastosowania: 
Rury typu Naviflex Spectra, Blackflex Spectra  z dodatkami funkcjonalizującymi 

w zakresie ochrony mikrobiologicznej służą do przesyłu powietrza w 

wymuszonych systemach wentylacyjnych w budynkach mieszkalnych i 

przemysłowych oraz do układania w ziemi (odporność na ściskanie >450N). 

Rury o średnicach DN 160 i 200 – nie powinny być układane bezpośrednio pod 

podjazdami, jezdniami, ani budynkami.  

 
4. Nazwa  i adres siedziby 

producenta oraz miejsce 

produkcji wyrobu: 

Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych  Ingremio - Peszel 

ul. Laskowska 93 

32-329 Bolesław  

 
5. Krajowy system 

zastosowany do oceny i 

weryfikacji stałości 

właściwości użytkowych: 

System 4 (bez wymagania udziału akredytowanej jednostki certyfikującej). 

 

6. Krajowa specyfikacja 

techniczna: 

PN-EN 13180:2004 „Wentylacja budynków, Sieć przewodów, Wymiary i wymagania 

mechaniczne dotyczące przewodów giętkich” 

PN-EN 61386-24 “Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów- Część 24 - 

Wymagania szczegółowe - systemy rur instalacyjnych układanych w ziemi.” 

PN-EN 13501-1 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Cz. 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień” 

 
 

7. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego:  

Parametr: Właściwości użytkowe: Uwagi  

Wymiary  DN: 50 do 200 mm PN-EN 13180:2004 

Odporność na działanie ciśnienia Od -400 Pa do 1000 Pa PN-EN 13180:2004 

Najmniejszy promień gięcia 3 x DN [mm] PN-EN 13180:2004 

Odporność na ściskanie 450N PN-EN 61386-24 

Odporność na uderzenie: Normalna PN-EN 61386-24 

Klasa reakcji na ogień F (palne) PN-EN 13501-1 

 

8. Właściwości użytkowe wyrobu określonego powyżej są zgodne z określonymi w punkcie 7. 

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia  

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta. 
 

 

  Pełnomocnik ds. Jakości, 

mgr inż. Dariusz Siemieński 

                         19.01.2021. Bolesław 

 
miejsce i data wystawienia             imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej 


