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NUMER DEKLARACJI KDWU-CHEMIX O3b 2019

1 Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego Wibroizolacyjne maty podtorowe CHEMIX WGR

Ż Oznaczenie typu wyrobu budowlanego WGR 25

3 Za mierzone zastosowanie I ub zastosowani a

Wibroizolacyjne maty podtorowe cHEMIX WGR mają
zastosowanie w torach' rozjazdach i skrzyżowaniach

rożnych systemów dróg szynowych. Mogą być układane
w nawierzchniach podsypkowych i bezpodsypkowych ,
głownie na terenach zabudowy miejskiej oraz w takich
obiektach inżynieryjnych jak mosĘ, tunele i wiadukĘ.
Zmienna grubość i szĘwność pozwala na zastosowanie

w szerokim zakresie obciązeń i prędkości pojazdów
szynowych.

4 Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce
produkcji wyrobu

Zakład Produ kcyjno-Han dlowy CHEMIX Sylwester
Falkiewicz,Og-3OO Zuromin, ul. Zielony Rynek 10,
Miejsce produkcji: Franciszkowo, ul. Bieżuńska 24,

09-3OO Zuromin

5 Nazwa i adres siedziby upoważnionego
przedstawiciela, o ile został ustanowiony

6 Krajowy System zastosowany do oceny i weryfikacji
stałości właściwości użytkowych 2+

7a

Krajowa specyfikacja techniczna

Polska Norma wyrobu

N azwa akredytowanej jednostki cerffikującej'
numer akredytacji i numer krajowego ceńyfikatu lub
nazwa akredytowanego la boratori u m / l abo ratoriów

i numer akredytacji

7b

Krajowa ocena techniczna IK-K0T-Ż1L7/0006, wydanie 2 z dnia 3I.oB'2022r

J ed nostka oceny tec hnicznej,/ Krajowa ied nostka
oceny technicznej

Instytut Kolejnictwa w Warszawie,
ul' Chłopickiego 50, 04_275 Warszawa

N azwa akredytowanej jed nostki cerĘf i kującej'
numer akredytacji i numer ceftyfikatu

Instytut KolejnicMa w Warszawie,
ul. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa

Akredytacja PCA: AC 118

Nr Certyfikatu: Nr 128-UWB-037
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*) dopuszczalna odchyłka mierzonej wartości Wynosi 120 %

Właściwości użytkowe określonegp powyzej wyrobu sązgodne z zestawem deklarowanych właściwości uzytkowych.
Niniejsza krajowa deklaracja właściwóści uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia2O04 roku
o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyzej'

W imieniu producenta podpisał:

Tomasz Falkiewicz, Dyrektor ds. handlowych

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

l,' ł'3,..?.rn'?'ł.,...'E ła?u, t ą
" (data i miejsce wydania)

Zasadnicze charakterysĘki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego
zastosowania lub zastosowóń ,

Deklarowane właściwości użytkowe KRAIOWA OCENA TECHNICZNA

Grubość 25t1 mm

IK-KOT-2017/0006
Wydanie 2

Gęstość 0,6t0,1 g/cm3

statyćz,ńV ńod uł :sztywn ości* 0,035+0,01 N/mm3

Dynamiczny moduł sztywności {siłowć
sterowanie pulsatorem, 10 Hz)*

0,06t0,01 N/mm3

od kształcenie trwałe przy śc iskan iu
(25%, 23" c' Ż4h, 30 min. po

odciążeniu)

<2Oo/o

Wytrzymałość na rozciąganie >1 MPa

Wydfużenie całkowite przy zerwaniu > 80o/o

Wytrzymałość,zmęczeniowa po
1.2,5 mln ćykli.,,Zmiana . Waitości
,', aĘcznego modułu podłoża

śpiężyśtego C'1"1

<IOo/o

Rezystanqja skrośna >10 MQ

(po dpi s)
ą'bą


