
Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych Nr 2017/BM/03 
 

 
 

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: zestawy odpływowe przyborów sanitarnych. 
 

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: zestawy odpływowe Batmix. 
Rodzaje zestawów odpływowych Batmix objęte dokumentem: spusty i syfony przeznaczone do umywalek 
i bidetów oraz spusty przeznaczone do wanien, zlewozmywaków, brodzików prysznicowych.  

 

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
do odprowadzania wody z przyborów sanitarnych montowanych w budynkach. 
 

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
EXEC Edmund Czubak i Wspólnicy Spółka Jawna 
Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa, Polska 
Yuhuan, Zhejiang, China 
 

5. Upoważniony przedstawiciel producenta: nie dotyczy. 
 

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4. 
 

7. Krajowa specyfikacja techniczna: 
a) Polska Norma wyrobu: 

PN-EN 274-1:2004/PN-EN 274-1:2004/Ap1 - Zestawy odpływowe przyborów sanitarnych.  
Część 1: Wymagania 
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu 
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: nie dotyczy. 

b) Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy. 
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: nie dotyczy. 
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy. 

 

8. Deklarowane właściwości użytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki wyrobu 
budowlanego dla zamierzonego 

zastosowania lub zastosowań 

Deklarowane właściwości użytkowe 

Uwagi  

umywalka, bidet wanna zlewozmywak 
brodzik 

prysznicowy 

Minimalna przepustowość 
spustu lub syfonu 

0,6 l/s 1,0 l/s 0,7 l/s -  

Gwint przyłączeniowy 
spustu / nakrętki syfonu  

ISO228–1–G 1 1/4" ISO228–1–G 1 1/2" - 

Wymiar połączenia 
syfonu do kanalizacji 

DN/OD 32, 40, 50, 63 mm - 

 

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 
deklarowanymi właściwościami użytkowymi. 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. Systemów Zarządzania Jakością  
 

mgr Martyna Jasik-Mirowska  

Warszawa, 2017-01-02    
(Miejsce i data wystawienia)          (podpis) 

 
 
Uwaga: 
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych powstała w oparciu o załącznik 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17.11.2016 r.   


