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Kraj owa deklaracja właściwości uzytkowych
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Nr 20201C}l.{/01

1. Nazwa inazwahandlowa wyrobu budowlanego: Manometryczne kurki kulowe trójdrogowe
do sieci gazowych. Kurek trójdrogowy CKMT"

2. oznaczenię typu wyrobu budowlanego: Kurek CKMT/W, Kurek CKMT/S.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania; Kurek CKMT jest urządzeniem do transpońu

gaz;l przeznaczonego do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia w budynkach,
z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do
wlotu do arządzeń do ogrzewania/chłodzenia w budynku. Może być stosowany także
w stacjach gazowych lub w punktach redukcyjno_pomiarowych. Maksymalne ciśnienie
robocze MoP 1lMPa. Kurek umożliwia łączenie w odpowiedniej konfiguracji maksymalnie
trzechurządzefi przyłączonych bezpoŚrednio do króćców kurka lub rurkami impulsowymi.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsc produkcji wyrobu:

CoMMoN S.A. 91-205 Łódźul. Aleksandrowska 67 l93

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela' o ile został ustanowiony: nie doy)czy.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałoŚci właściwoŚci użytkowych: 3
7. Krajowa specyfikacj a techniczna:

7a. Polska Norńa wyrobu: nie dofitczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akred1tacji i numer krajowego
certyfikatu lub namva akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji:

7b. Krajowa ocena techniczna: Nr INIG-PIB-KOT-202010024 wydanie I

Jędnostka oceny technicznej/ Krajowa jednostka oceny technicznej:

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredyacji i numer certyfikatu:

INSTYTUT NAFTY I GAZa _ Państwowy Instytut Badawczy, Decyzja Nr 2/KJoT /wBl17
8. Deklarowane właściwoŚci uzvtkowe:

Zasadniczę charakt erystyki wyrobu
budowlanego dla zamiqzonego zastosowania

lub zastosowań

Deklarowane właściwoŚcl
uzy.tkowe

Uwagi

Zaktes c iśnienia roboczego od atmosferycznego do 11 MPa
SzczelnoŚć w temp -30'C do +60" szczelny

Trwałość szczelny po 500 cyklach
otwarcia, zamknięcia

Szczelność wewnętrzna szczelny wg PN-8N12266-
1z2012E'zal. A.-A4P12

Szczelność zewnętrzna szczelny wg"PN-EN12266-
l:20128 zal. A - A3 Pll

Wyrzymałość brak przecieków i odkształceń

Działanie pĘnne, b ez zahamowańo zatarć,
miejscowych oporów
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g. Właściwości użytkowe określonego powyżej ńouu są zgodne z wszystkimi wymienionymi

w pkt 8 deklarowanymi właściwościami uzfkowyni.
Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Łódź,24 marca2020 t.
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