
Załącznik nr 1 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA MATERIAŁU: 

 

1. Rury PE100 PN16 SDR11 RC dwuwarstwowe: 

 

- o podwyższonej odporności na pęknięcia oraz odporność na korozję naprężeniową 

- przeznaczone do układania metodami  bezwykopowymi oraz metodą wykopu otwartego   

   bez obsypki piaskowej, 

- wymaga się aby producent posiadał certyfikat DIN CERTCO na zgodność z PAS1075:2009-04 

   typ 2 (dwuwarstwowe i trójwarstwowe) w zakresie średnic od 25 do 630mm, 

- warstwa zewnętrzna rur w kolorze niebieskim (błękitnym) z białymi paskami, stanowiąca  

   ok. 10% grubości ścianki rury,  

- warstwa zewnętrzna i wewnętrzna wytłaczana z polietylenu PE 100-RC, 

- warstwy ze sobą połączone molekularnie przez współwytłaczanie, co daje litą konstrukcję 

  ścianki rury, 

- wymagana aprobata techniczna ITB oraz IBDiM dopuszczająca rury do stosowania  

   w metodach bezwykopowych oraz w pasie drogowym, 

- rury przeznaczone do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody  

   z przeznaczeniem do innych celów 

- producent powinien posiadać certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 

 

2. Rury kanalizacyjne PVC-U lite: 

 

- ścianka rur gładka wewnętrznie i zewnętrznie o budowie litej, jednowarstwowej, 

- wysoka odporność na ścieranie oraz na korozję,  

- nie dopuszcza się stosowania rur strukturalnych o ściance wielowarstwowej, 

- rury zgodne z polską normą PN-EN 1401-1, 

- rury z zamontowaną uszczelką z termoplastycznego elastomeru TPE wyposażoną  

   w pierścień z tworzywa sztucznego PP, uniemożliwiający wysunięcie uszczelki z rowka  

   kielicha w trakcie montażu, lub z uszczelką z elastomeru SBR, 

- nie dopuszcza się uszczelek trwale mocowanych w rowku kielicha (bez możliwości ich  

  demontażu), 

- rury w zakresie średnic 200 – 500 mm znakowane od wewnątrz, 

- barwa rur pomarańczowo – brązowa, jednolita pod względem odcieni i intensywności, 

- producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 

 

3. Studnia kanalizacyjna włazowa DN1000: 

 

- studzienki o budowie segmentowej, 

- elementy składowe produkowane z czystego polipropylenu (PP) metodą wtrysku, łączone 

  na uszczelkę elastomerową, 

- odporność chemiczna kinety PP zgodna z wytycznymi ISO/TR 10358, 

- włazy żeliwne spełniają wymagania polskiej normy PN-EN 124, 

- stopnie włazowe studzienek spełniają wymagania polskiej normy PN-EN 13101, 

- uszczelki elastomerowe studzienek spełniają wymagania polskiej normy PN-EN 681-1, ich  

  odporność chemiczna jest zgodna z wytycznymi ISO/TR 7620, 



- studzienki zgodne z polską normą PN-EN 13598-2, 

- maksymalna głębokość instalowania studzienek – 6 m, 

 - dopuszczalny poziom wody gruntowej – 5 m, 

- studzienki posiadają aprobatę techniczną ITB oraz IBDiM, 

- sztywność obwodowa pierścieniowych modułów wznoszących powyżej 4 kPa (SN4), 

- pierścieniowe moduły wznoszące o średnicy wewnętrznej 1000 mm i zewnętrznej średnicy 

  użebrowania 1096 mm, 

- dostępne różne wysokości pierścieniowych modułów wznoszących, co umożliwia  

  skonstruowanie studzienki o odpowiedniej wysokości, 

- możliwość regulacji wysokościowej studzienki poprzez skracanie pierścieniowych modułów  

  wznoszących oraz stożka, 

- możliwość wykonywania dodatkowych podłączeń rur kanalizacyjnych o średnicach DN110,  

   DN160 i DN200 przy pomocy wkładek „in-situ”, montowanych w pierścieniowych modułach 

   wznoszących, 

- studzienki wyposażone w uszczelkę elastomerową uszczelniającą przestrzeń pomiędzy  

  stożkiem a betonowym pierścieniem odciążającym, 

- studzienka posiada użebrowanie zewnętrzne zabezpieczające przed wyporem wody  

   gruntowej, 

 - producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 

 

4. Studnia kanalizacyjna niewłazowa DN400: 

              - studzienki o budowie segmentowej,  

              - elementy składowe łączone na uszczelkę  elastomerową, 

              - kineta produkowana metodą wtrysku z polipropylenu (PP), 

              - rura wznosząca z PVC-U gładkościenna o sztywności obwodowej min. 2 kPa (SN2)., 

              - średnica zewnętrzna 400 mm, średnica wewnętrzna zależna od grubości ścianki rury, 

              - rury teleskopowe PVC-U DN315 gładkie z uszczelką manszetową DN400/315 z włazami  

                 żeliwnymi klasy B125 i D400, do stosowania w terenach obciążonych ruchem kołowym,  

              - odporność chemiczna kinety PP zgodna z wytycznymi ISO/TR 10358, 

              - włazy żeliwne spełniają wymagania polskiej normy PN-EN 124, 

              - uszczelki elastomerowe studzienek spełniają wymagania polskiej normy PN-EN 681-1.,  

              - ich odporność chemiczna jest zgodna z wytycznymi ISO/TR 7620, 

              - studzienki zgodne z polską normą PN-EN 13598-2, 

              - maksymalna głębokość instalowania studzienek – 6 m, 

              - dopuszczalny poziom wody gruntowej – 5 m, 

              - studzienki posiadają aprobatę techniczną ITB oraz IBDiM, 

              - możliwość regulacji wysokościowej studzienki poprzez skracanie rury wznoszącej, 

              - możliwość wykonywania dodatkowych podłączeń rur kanalizacyjnych o średnicach DN110 

                 i DN160 przy pomocy wkładek „in-situ”, montowanych w rurze wznoszącej 

              - producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001. 

 

W celu zapewnienia kompatybilności całego systemu kanalizacji, dodatkowo wymaga się aby rury, 

kształtki oraz studzienki kanalizacyjne pochodziły od jednego producenta. 


