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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. Rury oraz kształtki PEHD, klasy PE100 ø16 do 630, SDR 17 PN 10; rury polietylenowe 

przeznaczone do przesyłania wody do spożycia; atest higieniczny, PN-EN 12201-1, PN-EN 

12201. 

2. Kształtki PE – system złączy zaciskowych posiadający aprobatę techniczną, atest higieniczny, 

ciśnienie robocze do PN 10, TEMPERATURA 0-200c. 

3. Nasuwki wodociągowe PVC PN10, PN-EN1452-3, do przesyłania wody do spożycia, atest 

higieniczny. 

4. Pokrywy studni wodomierzowych wykonane z polipropylenu, spełniające normy PN-EN 124. 

5. Zasuwy gwintowane i kołnierzowe zabezpieczone farbą   epoksydową   250-360μm Ciśnienie   

nominalne: 1,0/1,6   MPa;   PN   10/16 Wymagania  i  badanie  zgodne  z  PN-EN  1074-1,2:2002 

Długość zabudowy :PN-EN 558-1:2001 Ciśnienie   nominalne:1,0/1,6   MPa;   PN   10/16 

Wymagania  i  badanie  zgodne  z  PN-EN  1074-1,2:2002 Długość zabudowy :PN-EN 558-1:2001 

szereg 14 Przyłączenia kołnierzy: PN-EN 2:1999  Ciśnienie  nominalne:1,0/1,6  MPa;  PN-EN 

2:1999 Ciśnienie  nominalne:1,0/1,6  MPa;  PN 10/16  Wymagania  i  badanie  zgodne  z  PN-

EN 1074-1,2:2002. Kielich z gwintem walcowym: PN 74/M-74011. 

6. Obudowy teleskopowe: wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem, możliwość 

dopasowania do terenu w podanym zakresie; kaptur trzpienia wykonany z żeliwa sferoidalnego 

EN-GJS 400-15, przymocowany śrubą; pręt ciasno dopasowany do kwadratowego profilu; 

sprzęgło z żeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15  mocowane  na  trzpieniu  armatury  za pomocą   

zawleczki;   rura   osłonowa,   kielich, kołnierz  oraz  podkładka  oporowa,  wykonane  z 

polietylenu  PE;  kielich  obudowy  chroni  trzpień armatury przed zanieczyszczeniami które 

występują w ziemi; zamek oporowy umożliwiający ustawienie obudowy na dowolnej wysokości.  

7. Nawiertki NCS, NWZ – samonawiercające do rur PCV oraz PE, przeznaczone do stosowania z 

wodą pitną, ciŚnienie nominalne 1MPa, spełniające normy PN-EN 1074-2. 

8. Kształtki i zawory ocynkowane: produkowane zgodnie z normą PN-EN 10242:1999, atest 

higieniczny, kształtki bez nalotów rdzy, przeznaczone do kontaktów z wodą pitną. 

9. Rury oraz kształtki kanalizacyjne z niezmiękczonego polichlorku winylu PVC-  U  RURA LITA od 

110mm do 400mm klasa SN8, połączenia kielichowe wraz z uszczelkami. PN-EN1401-1:2009. 

Uszczelki wykonane z elastomeru. 

10. Kształtki z żeliwa sferoidalnego: materiał korpusu i pokrywy żeliwo szare gat. 280. Odlewy 

surowe są zabezpieczone przed korozją równomierną warstwą elastycznej powłoki 

antykorozyjnej, okrywa przylega na całej powierzchni obwodu oporowego korpusu, skrzynki 

żeliwne z przeznaczeniem do wbudowania w chodnik, jezdnię lub nawierzchnię 

nieutwardzoną, kształtki wykonane z żeliwa sferoidalnego GGG50 wg GJS-500-7; ochrona 

antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów wg normy DIN 

30677; połączenia kołnierzowe i owiercenie PN-EN1092-2:1999 (DIN 2501), ciśnienie PN10 lub 

PN16-do łączenia rur żeliwnych. 

11. Kształtki mosiężne: atest higieniczny, bez ołowiu, przeznaczone do kontaktów z wodą pitną, 

odporne na odcynkowanie. 


