KRAJowA DEKLARAcJA wLAsctwoScl uzyrKowycH
Nr 411931512019
1.

Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Obejma stalowa FIXM-OBG pojedyncza do mocowania rur, z lqcznikiem
rozporowym two rzywowo-meta lowym
2.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

FIXM-OBG - A, gdzie A $+$,20+25,26+30, 32+36,38+43,

47+51, 60+64, 75+80, 87+92, 113+118, 138+142,1 59+1 66, 1 99+205 mm

Zamierzone zastosowan ie

lu

b zastosowan ia:

Obejmy przeznaczone sq

do podwieszania i mocowania przewod6w oraz tur

wewnqtrzpomieszczefbudynkow.obejmyo5rednicy>

stosowane do mocowania rur spustowych. Ze wzglgdu na ochrong przed korozjq
obejmy powinny by6 stosowane zgodnie z PN-EN ISO 2081:2011 a PN-EN ISO
9223:2012. obejmy nale2y stosowa6 zgodnie z projektem technicznym z
uwzglgdnieniem Polskich Norm i przepis6w budowlanych otaz instrukcjq
producenta.
4.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcjiwyrobu:

TiA Sp. z o.o. ul. Slowackiego 22 a 37-200 Przeworsk
5.

Nazwa i adres siedziby upowa2nionego przedstawiciela o ile zostal upowazniony: Nie

6.

Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji staloSciwlaSciwoSci uzytkowych: 3

7.

Krajowa specyf ikacja tech n iczna:

Aprobata Techniczna nr AT-15-931 512014 pt.: ,,zestaw wyrob6w systemu
monta2owego TiA do mocowania element6w instalacyjnych" wydana w 2014r
przez lnstytut Techniki Budowlanej, 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa

B.

dotyczy

,l

Dekla rowane wlaSciwo6ci
Zasadnicze charakterystyki
wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowan
Materiaty, powloki i elementv
Ksztaft iwymiary
No6no6ci charakterystyczne obejm stalowych pzy dzialaniu sily
rozci4gajqcej dla rur o Srednicy, mm:
- @ 15+19 ;

A 20+25

;6

26+30

- O 32+36 ; A 38+43 ; A 47+51 ;
- O 113+118 ; 4 138+142

0 60+64 ; A75+80

;

;

A 87+92

- O'159+166
4200+212
Odksztalcenie rur spustowych o Srednicy 50 mm poddanych
obci42eniu pionorrvemu odpowiadajqcemu 5,5 m slupa uody

l

WaSciwo6ci uiytkowe

Uwagi

Spelniaja wymagania
Spetnia wymaqania

1140
1150
1610
2400

N
N

N
N

S3mm

9. Wa6ciwo6ci u2ytkowe okre6lonego powy2ej wyrobu sq zgodne z

wszystkimi
wla6ciwo6ciami u2ytkowymi. Ninieisza
krajowa deklaracja wla6ciwo6ci uiytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16
kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wylqcznq odpowiedzialno6c producenta.

wymienionymi

w

punkcie

8 deklarowanymi

W imieniu producenta podpisal: Slanda Adam

Przeworsk, 2019.01.02

- WiceprezesZarzqdu.

