
Declaration of quality properties 
According European building materials directive Nr. 305/2011, 

Annex III and Changes Nr. 574/2014

Nr. S195T-CPR-06

1. An unique registered identification number of the product:

S195T / 1.0026

2. Intended use of the product:

Round cross-section unalloyed steel pipes for transport of materials in liquid and in gas and for 
other purposes.

3. Manufacturer:

LLC «DMZ KOMINMET» 
Yakhnenkivska str., 7 

Dnipro 
49023 Ukraine

Phone/fax +38 (056) 787 92 93 
dmzkominmet@gmail.com 
www.dmzkominmet.com.ua

4. The authorized representative of the manufacturer, acting on authority according section 2 article 12:

Not applicable

5. Assessment system for stability of performance characteristics:

System 3

6a Harmonized standard: EN 10255
Notified body:

The registered body for certification of construction products and steel constructions 
Nr. 0045 TUV NORD (Hamburg, Germany) has performed a primery test of the plant and 
the plant production control system according with ZA.2. 2 EN 10255:2004+ Al:2007.

6b European assessment document
Not applicable
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7 Declared technical data:

Significant 
properties

Performance
S195T (1.0026)

Applicable technical 
specification

Tolerances in dimension 
and shape

wall thickness EN 10255:2004 +A1.2007 article
8.4

EN 10255:2004+ 
+A1:2OO7

straightness

Tightness 50 bar (min 5s) EN 10255:2004 +Al:2007 article
8.4

Yield strength (Reh)
nominal wall thick

ness (mm)

actual value
min 

(MPa)
195

Tensile strength (Rm)
nominal wall thick

ness (mm)

actua value
min 

(MPa)
max 

(MPa)
320 520

Elongation (A)
nominal wall thick

ness (mm)

actua value
min
(%)
20

Chemical 
composition

nominal wall thick- 
ness (mm)

actua value
Element max (%)

C 0.20
Si -

Mn 1,4
P 0,035
s 0,03

Durability:
The durability against corrosion depends on the type of protection and/or the 
thickness of the coating.
Burning behavior: Euro class Al

8. Appropriate technical documentation is not applicable.
The perfomance characteristics of the products indicated above correspond to the declared 

in item 7 perfomance characteristics.
This Declaration is made in accordance with the Regulation No. 305/2011 under the personal re
sponsibility of the manufacturer.

Signed from Manufacturer:

Director LLC «DMZ K0MINMET»

Name and

LLC «DMZ KOMINMET», 2023/04/ 20

Place and date of issue 
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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH 
zgodniez Europejskim Rozporz^dzeniem Budowlanym nr 305/2011, 

Zal^cznik III i Poprawka nr 574/2014 

№ S195T-CPR-06

1. Unikainy (jednoznaczny) kod identyfikacyjny produktu

S195T/1.0026

2. Przeznaczenie produktöw

Rury okrijgle ze stall niestopowej do transport!! mediöw plynnych i gazowych oraz do 
innych celöw

3 Producent:

TOW «DMZ KOMINMET»,
ul. Jachncnkiwska. 7

49023. Dnicpr. Ukraina
t/f+38 (056) 787 92 93

dmzkominmet@gmail.com
www.dmzkorninrnet.com.ua

4 Upowazniony przedstawiciel producenta, dziatajqcy na podstawie mandatu zgodnie z ust. 2 art. 12:

Nie dotyczy

5. System oceny stabilnosci charakterystyk operacyjnych:

System 3

6a. Norma zharmonizowana: EN 10255

Jednostka notyfikowana :

Zarejestrowana jednostka certyfikuj^ca wyrobow budowlanych i konstrukcji 
metalowych pod numerem 0045 TÜV NORD (Hamburg, Niemcy) przeprowadzila 
wst^pne sprawdzenie zakladu i zaktadowej kontroli produkcji zgodnie z Zal^cznikiem 
ZA. 2. 2 DIN EN10255:2004+Al:2007.

6b. Europejski dokument oceny

Nie dotyczy
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7. Deklarowane parametry techniczne :

Podstawowe dane
Charakterystyki operacyjne

S195T (1.0026)
Zharmonizowane 
wymagania tech-

Tolerancji wielkosci i 
ksztaltu

Grubosc scianki 
Prostoliniowosc

EN 10255:2004+Al:2007 p.8.4

EN 10255:2004+
+A 1:2007

Szczelnosc 50 bar (min 5 s) EN 10255:2004+Al:2007 p.8.4

Görna granica plas- 
tycznosci (Reh)

Nominalna grubosc 
scianki (mm)

faktyczna wartosc
min 

(MPa)
195

Granica wytrzymatosci 
(Rm)

Nominalna grubosc 
scianki (mm)

faktyczna wartosc
min 

(MPa)
max 

(MPa)
320 520

Minimaine wydluzenie 
przy zerwaniu (A)

Nominalna grubosc 
scianki (mm)

faktyczna wartosc
min
(%)
20

Sklad chemiczny

Nominalna grubosc 
scianki (mm)

faktyczna wartosc
Pier- 

wiastek Max (%)

C 0.20
Si -

Mn 1,4
P 0,035
s 0,030

T rwalosö
Odpornosö na korozjy zalezy od rodzaju zabezpieczenia i/lub grubosci powioki
Charakterystyka spalania: Euro klasa Al

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna nie ma zastosowania.
Wlasciwosci uzytkowe wyzej wymienionych produktow odpowiadaj^ wlasciwosciom 

uzytkowym zadeklarowanym w punkcie 7. Niniejsza deklaracja zostala sporz^dzona zgodnie z 
rozporz^dzeniem nr 305/2011 na wylgczn^ odpowiedzialnosc producenta.

Strona 2 z 2№ S195T-CPR-06



Декларація характеристик якості 
згідно з Європейським будівельним регламентом №305/2011, 

Додаток III та Зміни № 574/2014

№ S195T-CPR-06

1. Унікальний (однозначний) ідентифікаційний код продукту

S195T /1.0026

2. Призначення продукції

Труби сталеві нелеговані круглого перерізу для транспортування рідких та газопо
дібних середовищ та для інших цілей

З Виробник:

ТОВ «ДМ3 КОМІНМЕТ», 
вул. Яхнснківська. 7 

49023, м. Дніпро. Україна, 
т/ф (056) 7X7 92 93 

dmzkominmet@gmail. com 
www.dmzkominmet.com.ua

4. Уповноважений представник виробника, який діє на підставі мандату відповідно до роз
ділу 2 статті 12 :

Не застосовується

5. Система оцінки стабільності експлуатаційних характеристик:

Система З

ба. Гармонізований стандарт: EN 10255

Нотифікований орган:

Зареєстрований орган із сертифікації будівельної продукції та металевих конструк
цій за №0045 TÜV NORD (м. Гамбург, Німеччина) провів первинну перевірку заво
ду та заводського виробничого контролю відповідно до Додатку ZA. 2. 2 DIN 
EN10255:2004+Al:2007.

бб. Європейський оціночний документ

Не застосовується
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Задекларовані технічні характеристики

Суттєві характеристики

Ім'я та посада

Сторінка 2 з 2№ S195T-CPR-06

Підписано від імені виробника:
Директор ТОВ «ДМ3 КОМІНМЕТ»

Застосована техніч 
на специфікація

EN 10255:2004+ 
+А1:2ОО7

ТОВ «ДМ3 КОМІНМЕТ», 2023/04/20 
Місце та дата видачі

39008850

печатку
д н іг+2

Тривкість:
Стійкість до корозії залежить від типу захисту та/або товщина покриття._____
Характеристики горіння: Євро клас А1______________________________________________________

8. Відповідна технічна документація не застосовується.
Експлуатаційні характеристики продукції, зазначеної вище, відповідають задекларо

ваним у п.7 експлуатаційним характеристикам.
Ця декларація складена відповідно до Регламенту № 305/2011 під особисту відповідаль
ність виробника. __

Експлуатацій ні 
характеристики

S195T (1.0026)

Допуски у розмірах та 
форма

товщина стінки
EN 10255:2004 +А1:2ОО7 п.8.4

прямолінійність

Герметичність 50 бар (мін 5 с) EN 10255:2004 +А1:2ОО7 п.8.4

Верхня границя 
плинності 

(Reh)

номінальна товщина 
стінки (мм)

фактичне значення
мін 

(МПа)
195

Тимчасовий опір під час 
розтягування 

(Rm)

номінальна товщина 
стінки (мм)

фактичне значення
мін 

(МПа)
макс 

(МПа)
320 520

Мінімальне відносне 
видовження 

(А)

номінальна товщина 
стінки (мм) мін 

(%)
20

Хімічний склад

номінальна товщина 
стінки (мм)

фактичне значення
елемент макс (%)

С 0.20
Si -

Mn 1,4
Р 0,035
S 0,03
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