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KRAJOWA DEKLARACJA ZGODNOŚCI 
nr. DZ/01.33/PP/2016 

 
 
1. Producent/Dystrybutor  wyrobu budowlanego: 
 
HAKOM Sp. z o.o. Sp. k.;  Polska, 05-090 Wypędy, ul. Zdrojowa 2 
 
2. Nazwa wyrobu: (nazwa, nazwa handlowa, typ, gatunek, klasa): 
 
Kanały, kształtki i osprzęt w systemie CHEMOTECH o przekroju prostokątnym z tworzyw sztucznych PP do 
stosowania w systemach wentylacji chemoodpornych w systemie zgrzewanym lub łączonym kołnierzowo. 
 
3. Klasyfikacja wyrobu budowlanego (PKWiU lub SWW): 
 
PKWiU2008: 22.21.29.0 
 
4. Przeznaczenie i zakres zastosowania wyrobu: (zgodnie z dokumentem odniesienia) 
 
Wykonywanie instalacji wentylacji chemoodpornych w instalacjach technologicznych i przemysłowych. 

 
5. Specyfikacja techniczna lub dokument odniesienia: (numer, tytuł): 

 
KT.CH2014 Katalog techniczny produktów CHEMOTECH 2014 
DIN 4741-5:  Instalacja wentylacyjna. Przewody wentylacyjne z polipropylenu (PP). Przewody 

niewzmocnione typ 1.  Minimalna grubość ścianki.  
DIN 4102-1:  Reakcja na ogień materiałów budowlanych i elementów. Część 1: Klasyfikacja materiałów 

budowlanych Wymagania i badania 
PN-EN ISO 15494:2005P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do zastosowań przemysłowych.  

Specyfikacje elementów i systemu – serie metryczne. 
 
6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: 
 
Zgodnie ze specyfikacją techniczną wyrobu – karty techniczne produktu. 
 
7.  Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub raportu z 

badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego: 
 
Nie dotyczy 
 
8. Partia wyrobu objęta deklaracją:  (dane niezbędne do identyfikacji partii) 

 
Kanały, kształtki i osprzęt w systemie CHEMOTECH o przekroju prostokątnym z tworzyw sztucznych PP do 
stosowania w systemach wentylacji chemoodpornych w systemie zgrzewanym lub łączonym kołnierzowo 
produkowane od dnia 01.08.2016r. zgodnie z dokumentem wydania (WZ). 
 
Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością na podstawie deklaracji producenta, że wyroby partii określonej w punkcie 2 

są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w punktach 5 i 6. 
 

 
 

      Wypędy, 01.08.2016r. 
........................................     ................................................. 
      ( miejsce i data wystawienia)          (imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej) 


