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DEKLARACJA ZGODNOŚCI 10/2023 

 
 
1. Producent wyrobu: RADPOL S.A.   

                                     ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów   

 

2. Nazwa wyrobu: Rury termokurczliwe grubościenne z klejem topliwym: RGK 

 

3. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: : do izolowania jednego lub więcej niedostatecznie izolowanych 

przewodów, kabli, szyn zbiorczych, końcówek kablowych lub układów elektronicznych, itp. Przeznaczone są do 

wykonywania izolacji elementów metalowych, słupów oświetleniowych, masztów, rurociągów, elementów 

konstrukcyjnych mostów itp. Dzięki dużemu współczynnikowi skurczu doskonale sprawdzają się przy uszczelnianiu 

wyprowadzeń kabli energetycznych z osłon przepustowych np. z jezdni. 

Klej topliwy stosowany do pokrywania wewnętrznej średnicy rury, topi się w procesie obkurczania rury 

termokurczliwego i wypełnia wszystkie rowki i nierówności na powierzchni kabla. Po ostudzeniu klej w sposób trwały 

uszczelnia połączenia rury termokurczliwej z powierzchnią kabla lub innym elementem, na którym został obkurczony, 

stanowi ochronę przed wilgocią, przed wnikaniem wody. 

 

 

4. Specyfikacja techniczna: Spełnia wymagania normy ZN-ZOT-1:1999, PN-EN-60684-2  

    Wyprodukowane są z poliolefiny (m.in. z polietylenu) modyfikowanej, sieciowanej radiacyjnie. 

    Wytrzymałość elektryczna- min.16 kV/mm 

    Dopuszczalna temp z klejem topliwym  -15 do + 80ºC 

    Wytrzymałość  na zerwanie- min 12 MPa 

    Wydłużenie na zerwanie- min 300% 

    Rury  palne, klasa palności HB wg. UL 94 

    Odporna na promieniowanie UV 

 

 

5. Nazwa jednostki certyfikującej oraz numer certyfikatu lub numer raportu badań typu: : nie dotyczy 

 

RADPOL SA posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 i ISO 

14001:2015 oznaczony numerem 15557-Q15-001PL i 15557-E15-001PL wydany przez Alcumus ISOQUAR. 

 

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyroby z  partii są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi 

w pkt. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonał(a) Zatwierdził(a) 

Donata Zając  
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