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Deklaracja właściwości uzytkowych
nr ll0l2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Delfin SBR-MAD
ż. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: ocryszczanie ścieków

bytowo-gospodarczych dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50,
przeznaczona d,o posadowienia w gruncie, nieobciążona ruchem kołowym.
Szczególne warunki zastosowania wraz z montażem określone w.,Instrukcji montażu".

3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres
kontaktowy producenta: oczyszczalnia Delfin SBR_MAD
Producent: Deltin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.. ul. Chorzowska 22,
25-852 Kielce

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: SYSTEM 3

5. Normą zharmonizorł,ana: PN_EN l2566_3+A2:20l3 ..Małe oczyszcza|nie ściekórv
dla obliczeniowej liczby mieszkaliców (OLM) do 50 - Część 3: Kontenerowe i/lub motltowane na
miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków"

Jednostka notyfikowana: Insty,tut Badań i Certyfikacji Czechy (ITC), jednostka
notyfikowana nr l023; lnsty,tut Techniki Budowlanej. ul. Filtrowa l l 00-611 Warszawa
(ITB): jednostka notyfikowana nr 1488,

6. Deklarowane właściwcści użvtkowe .,

Delfin

-

Zasadnicze charakterystyki Właściwości Użytkowe Dokument
odniesienia

Skuteczność oczy szczania.
wskaźniki skuteczności
oczyszczania

ChZT: 19,6mgll
BZT5:22,9mg/ll
Zawiesina: 29,0mg/l
P: 3,2 mg/l
N-NHa: 3,0mg/l
N: 17.9 me/l

Rap9rt l badań nI
75350ló15/20l9 (|l(,)

Przepustowość oczysZczaIn i
(Wydajność)
- nominalny dobowy ładunek
substancj i organicznych (BZTj)
- nominalna dobowa
przepustoWość hydrauIiczna (o")

0,3 kgd

0,?5 m3/d

Raport z badań nr
75350l645/20l9 (l l,(])

Wodoszczelnośc: (próba Wodna) Wynik poz}tywny
llapon z badań nI

LZl:00-
02830/20lRl7NZF (ll l})

Wytrzymałość

Warunek spełniony.
Warunki moklę (WET):
Wysokość nas)?ki: ś 0,8m (od poziomu

liaport Z badań nr 1,1K
00-0064l /20/l00NZK,
Walidacia nr LZK0()-

023 l2l|7/ZOONZK ( 1,1l])

Strona l z 2
Delfin Sp. z o.o., ul. Chorzowska ż2, 25-852 Kielce, Spółka wpisana do KĄowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerenr KRS 0000083717. NIP 959-10-41_589. VAT UE PL 959-10-41-589, REGON
290789698. Kapitał zakładowy: 50.000,00PLN.



- Trwałość
Materiał polietylen PE-HD

terenu do gómej powierzchni korpusu
zbiomika); poziom zwierciadła wody
gruntowej (ZWG) od dna wykopu ś 0,5m;
dopuszczalne naprężenie (MPa): l9,9;
dopuszczaIne obciąźenie ruchem pieszym: 2.5
kN/m'
Warunki suche (DRY): Wysokość has}pki: ś
0,8m od poziomu terenu do gómej
powierzchni korpusu zbiomika)
wvnik pozwvwny

Rapoń z badań LK00-
02839/l4IRO9NK (lTB)

Reakcja na ogień E

Klasyfikacia W zakresię
reakcji na ogień wg PN-
EN l350l_ |+A li20l0

aIl,B)

Jednostkowy pobór mocy: 0,82l kWh/dzień Raport z badań nr
75350ló45/20l9 (ITc)

Wyrób nie zawiera substancji niebezpiecznych

Właściwości uż}tkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem
deklarowanych właściwości uż}tkowych. Niniejsza deklaracja właściwości uż}.tkowych
wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na Włączna
odpowiedzialność producenta określonego powyźej.

W imieniu producenta podpisał:

Kielce, dnia 07.12.2020
(miejsce i data wydania)
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